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Vad är en översiktsplan och hur görs den?
En översiktsplan visar kommunens vilja när det gäller hur ett område skall utvecklas på lång sikt, 10 –20 år. Planen är
vägledande och inte juridiskt bindande. Innan de förändringar som planen redovisar kan genomföras behöver oftast
detaljplaner upprättas. Då sker den slutliga bedömningen av om och hur en förändring skall genomföras. Då kan också
berörda, t ex fastighetsägare, överklaga planer som upplevs som olämpliga.
En översiktsplan utarbetas i två eller tre steg. Ett första steg kan vara att ett Program upprättas, där förutsättningar i ett
område redovisas och olika utvecklingsalternativ diskuteras. Ett sådant program gjordes i slutet av 1990-talet. I
huvudsak gäller fortfarande de förutsättningar som då redovisades och den inriktning som lades fast.
Grundat på programmet utarbetas sedan ett samrådsförslag. Detta skickas ut för synpunkter till många olika parter
som har intresse av hur området utvecklas. Det synpunkter som kommer in sammanställs och kommenteras i en
Samrådsredogörelse. Därefter ställs ett mer slutligt förslag till översiktsplan ut. De synpunkter som kommer in
kommenteras i ett Utlåtande och kommunen tar sedan ställning till om förslaget skall ändras till följd av
synpunkterna. Efter eventuella justeringar så antar kommunfullmäktige sedan översiktsplanen. Denna översiktsplan
antogs av kommunfullmäktige 2009-10-08.
Samtliga flygbilder är skyddade av Copyright tillhörande Blom/Pictometry
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1. Bakgrund och syfte
från 2006. Dessa arbeten är viktiga underlag
för den nu aktuella översiktsplanen.

Runns norra strand, från Slussen ut till Korsnäs
är en stor tillgång för faluborna och en avgörande resurs för att utveckla Falun till en bättre
sjöstad. Trots detta är stora delar av området
ovårdat och svårtillgängligt. Det har funnits
många goda idéer under årens lopp men bara
ett fåtal har blivit genomförda. En viktig anledning till detta är troligen att förhållandena
inom området är komplicerade. Remsan mellan
järnvägen och vattnet är ganska smal, stora delar av marken är översvämningskänslig och har
dåliga grundläggningsförutsättningar, trafikförhållandena inom området behöver förbättras,
det finns förorenad mark osv.

I programmet från 1997 finns ett relativt omfattande inventeringsmaterial som beskriver
planeringsförutsättningarna för området. Redovisningen i kap 3 bygger i huvudsak på detta
material.
I planprogrammet redovisades ett antal utvecklingsalternativ
a. Det fortsätter som idag, låt gå
b. Rekreations- och grönområde för tätorten
c. Utbyggnad av bostäder, så många som
möjligt
d. Utbyggnad av industrier och upplag etc
enligt gällande detaljplaner

Syftet med översiktsplanen är att lägga fast en
tydlig struktur för områdets framtida markanvändning. När en sådan struktur lagts fast underlättas kommande arbete med detaljplaner
och genomförande av konkreta projekt så att
Runns norra strand kan utvecklas till en ännu
bättre resurs för Falun och faluborna.

Efter remissbehandling av planprogrammet beslutade kommunstyrelsen att alternativ b skulle
vara vägledande för det fortsatta arbetet och ett
antal riktlinjer godkändes. Vidare beslutades
att de ekonomiska konsekvenserna av planen
skulle belysas i det fortsatta planarbetet.

Översiktsplanen har en siktlängd på ca 15-20
år. Det innebär att många av de möjligheter
som översiktsplanen redovisar inte kommer att
genomföras de närmaste åren. En del ytorna
som pekas ut för t ex friluftsservice 1 skall ses
som resurser för framtiden. I vilken utsträckning de kommer att utnyttjas beror på om det
finns intressenter som vill genomföra projekt
inom de områden som översiktsplanen redovisar. Översiktsplanen är vägledande och inte
juridiskt bindande. Ny markanvändning förutsätter oftast att detaljplaner upprättas, och det
är då markanvändningen beslutas slutligt. För
en del av området, vid Hälsinggårdsbryggorna,
har en ny detaljplan redan tagits fram. Nordväst om detta område, vid ”Kopparhinken”, har
ett detaljplaneprogram tagits fram som ger riktlinjer för den framtida markanvändningen.

Dessa riktlinjer ligger till grund för det nu aktuella planförslaget. Programmet gjordes vid
en tidpunkt när intresset för att bygga bostäder
och investera i nya anläggningar för rekreation
och båtliv var mycket lågt. De senaste åren har
synen på detta blivit annorlunda och det nu
framtagna förslaget bygger på att en försiktig
utbyggnad i delar av planområdet är fullt
möjlig och kan stärka områdets möjligheter att
vara bas för rekreation och sjöliv. På några
punkter avviker därför det nu aktuella förslaget
från programmet. En sådan punkt är synen på
ny bostadsbebyggelse inom planområdet.
Bedömningen är nu att det är fullt möjligt att
bygga bostäder inom delar av området utan att
rekreationsmöjligheterna begränsas. Det ger
tvärtom möjligheter för fler människor att utnyttja de möjligheter strandområdet ger. En annan punkt är trafiklösningarna, som behandlades summariskt i planprogrammet från 1997.
Dessa har ju sedan utvecklats i arbetet med en
trafikplan för området. Ett förslag remissbehandlades under 2006 och översiktsplanen följer, med några mindre justeringar, detta förslag.

Det har under åren gjorts många översiktliga
utredningar och planeringsinsatser för området.
Hittills har dock inga sådana planarbeten fullföljts utan av olika anledningar avbrutits. De
senaste insatserna är ett Översiktsplaneprogram från 1997 och ett förslag till Trafikplan
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Med friluftservice menas olika verksamheter som
allmänheten har nytta av och ökar möjligheterna att
utnyttja sjön Runn. Exempel på sådana verksamheter är bryggor, parkeringar, serveringar, uthyrning
och försäljning av utrustning mm.
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2. Mål för områdets utveckling
Långsiktigt mål:
De möjligheter Runns norra strand erbjuder för att utveckla Falun till en bättre sjöstad skall tas
tillvara. Detta innebär att området skall kunna innehålla verksamheter som ger ökade möjligheter
att utnyttja Runn under alla årstider, att tillgängligheten till området skall vara god och att det
skall vara vackert och trevligt att vistas i området. Inom delar av området är det önskvärt med ny
bostadsbebyggelse som ger fler människor direkt tillgång till det attraktiva läget.

Förutsättningarna för att uppnå detta mål ser
olika ut i olika delar av området:
- för delen Slussen – Roxnäs udde kan ett genomförande påbörjas så snart planmässiga och ekonomiska förutsättningar finns
- för Roxnäs industriområde får förändringen
ses som en möjlighet på längre sikt. De verksamheter som finns i området idag kan inte
enkelt förenas med nya rekreationsanläggningar och bostäder. Fortsatta planeringsinsatser, i nära samverkan med fastighetsägarna i
området, krävs därför om en omvandling skall
ske.
Att utveckla Runns norra strand är en viktig del
av Faluns utveckling. Grunden för arbetet är de
mål för hållbar utveckling som finns i kommunens Folkhälsoprogram, Miljöprogram och Tillväxtprogram. En utveckling av strandområdet
kan förväntas få positiva effekter utifrån alla tre
hållbarhetsaspekterna. Förbättrade rekreationsmöjligheter har positiva folkhälsoeffekter. Förändringarna inom området skall ske med stor
hänsyn till natur- och kulturvärden och de störningar och risker som finns inom området skall
minimeras. Nya verksamheter i området skapar
nya arbetstillfällen och stärker Faluns attraktivitet för falubor och inflyttare.

Roxnäs udde, som nyligen blivit naturreservat, är
redan idag en oas för faluborna. Genom översiktsplanen ökar möjligheterna att även andra delar av
Runns norra strand utvecklas som resurser för
friluftslivet.

Vid Slussen finns café, båthamn, gästhamn och tilläggsplats för Slussbruden. Det är exempel på
verksamheter som stärker Falun som sjöstad.
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3. Förutsättningar
Områdets förutsättningar är väl kända och ett omfattande inventeringsmaterial finns framtaget bl a när
planprogrammet för Runns norra strand gjordes i mitten av 90-talet. De viktigaste förutsättningarna kommenteras här kortfattat. I Bilaga 3 redovisas delar av planeringsunderlaget på karta.
3.1 Mark- och vattenförhållanden
Geotekniska förutsättningar. Det finns ett flertal
geotekniska utredningar som visar förhållandena
inom planområdet. Generellt så finns de bästa
förutsättningarna för byggande på den smala ås som
löper från Slussen till Roxnäs udde.
Övriga
planområdet har till stor del sådana förhållanden att
byggnader inte enkelt kan grundläggas på befintlig
mark. Det innebär att pålning eller urgrävning kan
krävas. Stora delar av området, främst Roxnäs
industriområde består av fyllnadsmassor, ibland av
okänd kvalitet.
Förorenad mark. Inom planområdet har bl a funnits sågverk och andra verksamheter som har påverkat marken. Det finns relativt god dokumentation
av detta för Roxnäs industriområde, men även inom
övriga delar finns kända föroreningar. Även områden med fyllnadsmassor, som ofta har okänd
kvalitet, kan innehålla föroreningar. Inom delar av
planområdet, vid Kopparhinken, finns även förhöjda
halter av bly och arsenik. Dessa föroreningar kan
innebära att kompletterande undersökningar och
sanering kan krävas innan marken kan få ny användning.

Inom bla Sågudden i Roxnäs industriområde finns
kända föroreningar, markerade med gula trianglar.

Vattendjup mm Hela stranden, med undantag för
den inre delen av Roxnäsviken, har sådant vattendjup att båtplatser, för mindre fritidsbåtar, relativt
enkelt kan ordnas. Eftersom hela området längs
Strandvägen ligger på en grusås, består botten av
sand eller grus på denna sträcka. Vid Roxnäs industriområde är ständerna oftast brantare och mer svårtillgängliga eftersom området är utfyllt. Utanför Sågudden finns vågbrytare, ibland belägna strax under
vattenytan, kring gamla timmerbassänger som
funnits på denna plats.

3.2 Störningar och risker
Allmänt. Falu kommuns strategi, mål och ambitioner
finns bl a angivna i handlingsprogrammen enligt Lag
om skydd mot olyckor. Som grund för programmen
finns en riskbild vilken framtagits av Räddningstjänsten Dala Mitt i samverkan med kommunala och icke
kommunala aktörer.
Insatstid. Befintlig och föreslagen ny bebyggelse ligger inom 10 min insatstid för Räddningstjänsten.
Översvämningsrisk. Runns normala vattennivå är
+106,7 m (höjdsystem RH70). Under den stora översvämningen 1916 steg vattnet till + 110,1 m. Enligt
gjorda utredningar finns numera risk för högre vattenstånd och i Falun tillämpas därför höjden +110,3 m
som lägsta tillåtna sockelhöjd för nya byggnader. En
mycket stor del av planområdet ligger under denna
höjd, bl a finns befintliga bostadshus som riskerar att
översvämmas. Vid ny bebyggelse kan på många ställen
krävas att marken fylls upp med ca 1-2 m. Vägar och
enklare uthus mm kan byggas på lägre nivå, men då
utföras så att de tål att vid enstaka tillfällen stå under
vatten.
Farligt gods på järnväg. Farligt gods transporteras
på järnvägen som passerar genom planområdet. Räddningstjänsten tillämpar skyddsavståndet 30 m till
mindre handel/ industri och 60 m till bostäder och
detta utgör en förutsättning för tillkommande verksamheter inom planområdet.
Buller och vibrationer från järnväg utgör en störningsrisk och ny bebyggelse får utformas med tanke
på detta. Kompletterande utredningar krävs därför när
detaljplaner för t ex bostäder skall upprättas. Exempel
på hantering av frågorna finns vid Slussen där villor
nyligen byggts.
Radon. Åsen genom planområdet är högriskområde
när det gäller radon vilket ställer krav på bl a hur nya
byggnader uppförs.
Strålning, högspänningsledning. Ett stråk med högspänningsledningar, 130 och 50 kV, passerar genom
planområdet, söder om befintliga bostäder vid Slussen. Med tanke på magnetfältet kring ledningarna bör
ny bostadsbebyggelse inte placeras närmare än ca 40
m från ledningen. Mer detaljerad bedömning får vid
behov göras i senare planeringsskeden.
Risk för farlig passage av järnvägen. På några
ställen finns ”illegala” passager av järnvägen, som visar ett ej tillgodosett behov av att korsa järnvägen. Det
är viktigt att olämpliga passager stängs och att nya
ordnas om behov uppstår, t ex om ny bebyggelse och
anläggningar som lockar många besökare tillkommer.
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3.5 Markanvändning och service
Markanvändning. Vid Slussen finns såväl nyare
som äldre bostadsbebyggelse samt en trävaruhandel. Området mellan bostäderna och järnvägen är i
gällande detaljplan avsett för ”upplagsindustri”,
men någon sådan verksamhet har inte kommit till
inom området.
Vid Hälsinggårdsvägen finns dels kommunala
båtbryggor, dels Runns Segelsällskaps hamnområde. Dessa områden lockar många besökare året
runt. Under vintern utgår många skridskoåkare från
detta område och parkeringsplatser har därför anlagts. Övriga områden mellan Strandvägen och
järnvägen är till stor del lågt belägna och trädbevuxna och används inte särskilt mycket.
Roxnäs udde är ett uppskattat rekreationsområde
med bl a badplats. Tidvis är nuvarande parkering för
liten och det finns behov av fler platser.
Roxnäs industriområde skall enligt gällande detaljplan användas för industriverksamhet och används
huvudsakligen på detta sätt. Ett bostadshus finns inom området i strid med denna detaljplan. Ett förslag
till ny detaljplan för denna fastighet togs fram för ett
tiotal år sedan men stoppades av regeringen efter att
den överklagats.
Längst i öster finns två grupper med bostadshus på
öar i Runn. För dessa områden är inga förändringar
aktuella.
Service. Inom planområdet finns ingen service för
dagliga behov. Större livsmedelsbutiker finns vid
Origo i Norslund och närlivs vid några bensinstationer på Korsnäsvägen. Hälsinggårdsskolan är närmaste grundsskola. Förskolor finns i bl a Hälsinggården och Norslund. Vårdcentral och apotek finns i
Norslund.

Trafiksäkerhet. Genom att Strandvägen är smal och
delvis har ett räcke på ena sidan samt saknar gångoch cykelbana är den en säkerhetsrisk för gående och
cyklister. Att lösa denna fråga, och göra strandområdet tillgängligt, är en viktigt i planarbetet.
3.3 Natur- och kulturvärden
Naturvärden. Det viktigaste tillgången är sjön Runn,
som även är intresseområde för rörligt friluftsliv. Av
stort värde är även de gamla tallarna längs Strandvägen och en våtmark inom delområde A (se kap 4.2)
och målet är att dessa skall bevaras. Roxnäs udde och
några öar i Runn är naturreservat, främst för det rörliga friluftslivets intressen.
I kommunens grönstrukturplan redovisas att hela
strandområdet bör fungera som ett grönt stråk genom
staden och få tydliga kopplingar till gröna områden på
andra sidan järnvägen.

Wahlmans såg är en viktig karaktärsbyggnad som fått
en ny användning som bl a kontor för Rederi AB Runn.

Kulturmiljövärden. Det finns inom planområdet flera lämningar från äldre industri- och sågverksverksamhet. Särskilt framträdande är Wahlmans såg vid
Strandvägen. En utförligare beskrivning av kulturmiljön finns i bilaga 1. De värden som redovisas i bilagan är viktiga utgångspunkter för den fortsatta planeringen. Även Strandvägen är av stort värde och nuvarande sträckning är därför viktig att bevara.

3.6 Trafik
Biltrafik.
Det är idag möjligt att köra längs Runns strand på
hela sträckan från Slussen ut till Korsnäs. Trafikflödet ligger på ca 1500 – 2000 fordon/ dygn. Stora delar av sträckan har en utformning som gör den
olämplig för stora trafikmängder, bl a genom bebyggelsen vid Slussen. För att dämpa hastigheterna
och göra vägen mindre attraktiv som genomfart
finns ett antal gupp och andra fartdämpande åtgärder
längs Strandvägen. Genomfart är förbjuden för tung
trafik. Om nya verksamheter, som genererar mycket
biltrafik, kommer till längs stranden bör biltrafiksystemet ändras så att säkerheten ökar och störningarna
för boende i bl a Slussen minskar. Tillfart till Roxnäs industriområde sker via Västra Strömvägen. Här
har alternativa tillfarter utretts i olika sammanhang,
men slutsatsen har blivit att nuvarande tillfart skall
användas även i fortsättningen.

3.4 Teknisk försörjning
Vatten och avlopp, va. Befintlig bebyggelse inom
planområdet är ansluten till det kommunala va-nätet
och det finns kapacitet att ansluta även de områden
som föreslås för ny bostadsbebyggelse. Ett bräddavlopp mynnar vid Wahlmans såg och detta bör uppmärksammas vid planering av nya verksamheter. En
sjöledning för avlopp ligger utanför Sågudden.
Fjärrvärme. Fjärrvärmenätet är utbyggt och flera bebyggelseområden direkt norr om järnvägen är anslutna
till nätet. Nya bostadsområden bör anslutas till detta
nät. Kapaciteten i befintliga nät behöver utredas ytterligare innan lämplig anslutningspunkt kan bestämmas.
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om möjligheterna att ordna en hållplats vid mötesspåret i Korsnäs.
Eventuellt behov av dubbelspår inom planområdet har diskuterats under planarbetet. Banverket
har, som ansvarig myndighet, inte framfört några
sådana önskemål. På lång sikt kan det dock vara
intressant med dubbelspår. Innan markreservat kan
läggas ut för ett nytt spår krävs ytterligare utredning. De förslag till förändrad markanvändning
som redovisas i översiktsplanen begränsar inte
möjligheterna att bygga dubbelspår.
För ca 10 år sedan gjorde Banverket en utredning
om att bygga en järnvägsbro över Runn via området vid Hälsinggårdsbryggorna och Främby udde
och med anslutning till järnvägen mot Borlänge.
En sådan förbindelse skulle ge en stor vägförkortning för godstrafiken och avlasta Falu centrum från
bl a farligt gods på järnväg. Slutsatsen av utredningen blev att projektet inte var lönsamt och några
ytterligare utredningar om en sådan förbindelse har
sedan inte genomförts.

Gång- och cykeltrafik. Det är idag attraktivt att gå
och cykla längs Strandvägen men vägen är smal och
det saknas separat gång- och cykelbana. På en stor
del av sträckan finns ett vägräcke som gör att med
t ex en cykel eller barnvagn riskerar att bli ”klämd”
när bilar passerar, särskilt vid möte. Det är ett starkt
önskemål att förhållandena förbättras, särskilt om
nya anläggningar tillkommer som lockar fler
oskyddade trafikanter. Det finns idag bara några få
möjligheter att korsa järnvägen. Det är önskvärt att
fler passager tillkommer.

3.7 Planer och bestämmelser
Detaljplaner. Av kartan framgår för vilka delar av
planområdet som det finns detaljplaner. Flera nya
detaljplaner behöver upprättas om översiktsplanens
intentioner skall genomföras.
Strandskydd. Strandskydd gäller inom delar av
området och är inom andra delar upphävt genom
detaljplaner. När nya detaljplaner upprättas får
man från fall till fall, om det finns särskilda skäl, ta
ställning till om strandskyddet bör förändras.
Naturreservat. Roxnäs udde och några öar i Runn
är naturreservat.
Riksintresse. Bergslagsbanan (järnvägen) är av
riksintresse.

Tallarna längs Strandvägen är viktiga att bevara.
Vägräcket gör det svårt att gå längs vägen.

Kollektivtrafik. En huvudlinje går norr om planområdet. Under vinter- och badperioden går en rekreationslinje till Roxnäs udde. Det är inte aktuellt
med någon ny busslinje i området, även om
föreslagen utbyggnad av bostäder genomförs.
Järnvägstrafik. Bergslagsbanan passerar planområdet. Banan är hårt belastad med bl a tunga
ståltransporter. Regionaltågen mellan Falun och
Gävle går på banan och det pågår f n diskussioner
Tågm äst ar en 6 och 7

0 6 . 0 1 . 1 7
8 3 . 0 3 . 1 5
6 8 . 0 3 . 0 7
0 0 . 0 3 . 0 1
0 5 . 0 7 . 2 0
6 3 . 0 7 . 1 1
6 6 . 0 7 . 2 0
0 6 . 0 1 . 1 2
0 3 . 0 1 . 1 0

9 2 . 1 0 . 0 9

4 6 . 0 7 . 1 8
8 7 . 0 7 . 3 0

6 8 . 0 3 . 0 7

5 5 . 1 1 . 0 2

8 7 . 0 7 . 3 0
8 9 . 0 1 . 0 9

5 0 . 0 1 . 2 0
0 3 . 1 2 . 1 8
7 7 . 1 2 . 0 8

6 2 . 0 3 . 0 5

5 5 . 1 1 . 0 2

6 8 . 0 2 . 0 9

8 6 . 0 9 . 1 1
0 5 . 1 0 . 1 2

7 2 . 1 2 . 1 4
7 4 . 0 9 . 0 6
0 1 . 0 3 . 0 2
8 1 . 0 2 . 1 1

9 3 . 1 1 . 2 5

5 3 . 1 2 . 3 1
9 9 . 0 5 . 1 2

9 1 . 0 7 . 2 2

9 3 . 1 1 . 2 5
0 2 . 0 6 . 1 2

6 1 . 1 0 . 0 5
0 6 . 1 2 . 0 6
0 7 . 0 6 . 2 1

6 0 . 0 7 . 2 2

f d Har aldsbo elevhem

8 6 . 0 7 . 0 9

9 9 . 1 1 . 2 6
6 6 . 0 7 . 0 7
6 6 . 0 3 . 1 7

6 8 . 1 1 . 0 6
7 7 . 0 2 . 1 1
0 1 . 0 6 . 1 2

6 3 . 0 7 . 1 0

0 0 . 0 6 . 1 5

6 9 . 0 1 . 1 4

6 8 . 1 1 . 0 6
9 3 . 1 1 . 2 5

9 4 . 0 4 . 2 9
9 6 . 0 8 . 2
7 4 . 0 4 . 2 3
8 9 . 0 5 . 1 2
9 5 . 0 2 . 0 2
0 3 . 0 5 . 0 8

0 3 . 0 6 . 1 7

6 0 . 0 2 . 2 0

9 7 . 1 2 . 0 8

7 9 . 1 0 . 0 9
6 5 . 0 2 . 1 6
4 6 . 0 7 . 1 8
Hälsinggår
dsbr yggan

7 5 . 1 1 . 1 3
0 3 . 0 6 . 1 7
6 8 . 1 1 . 0 6
6 2 . 0 4 . 2 5
7 5 . 1 1 . 1 3

8 7 . 1 0 . 0 7
0 4 . 1 1 . 1 0
6 9 . 0 1 . 1 4
7 5 . 1 1 . 1 3

7 6 . 0 9 . 2 9
7 3 . 0 5 . 2 8
7 3 . 0 1 . 2 6

7 1 . 0 5 . 1 0
0 3 . 0 2 . 1 9

7 3 . 0 1 . 2 6

9 0 . 0 6 . 2 8

0 5 . 1 0 . 1 2

0 5 . 1 0 . 1 2

0 4 . 0 3 . 1 2

270 m

Områden där det finns detaljplaner som styr markanvändningen. För de vita områdena saknas detaljplaner. De
tjocka heldragna linjerna visar schematiskt för vilka områden nya detaljplaner behöver upprättas om översiktsplanens intentioner skall genomföras. Om Roxnäs industriområde får ny användning krävs nya detaljplaner även
för det området.
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4. Framtida mark- och vattenanvändning
Förslag till mark och vattenanvändning redovisas på fyra kartor
* Översiktskarta för hela området, med redovisning av övergripande trafiksystem, sid 10-11
* Delområde A: Slussen – Hälsinggårdsbryggorna sid 12
* Delområde B: Hälsinggårdsbryggorna – Roxnäs udde sid 15
* Delområde C: Roxnäs industriområde sid 18
Förutsättningar för genomförande av de olika delarna i planen kommenteras i kapitel 5.

4.1 Övergripande trafiksystem
Av kartan framgår att en ny väg på sikt bör
byggas mellan Slussen och Roxnäs udde så att
Strandvägen kan bli gång- och cykelväg, på
vissa sträckor kombinerat med lokalgata. På
två ställen redovisas schematiskt nya gång- och
cykelpassager med järnvägen. I redovisningen
för de olika över delområdena kommenteras
trafikfrågorna mer utförligt.
Vid Slussen finns i gällande planer ett reservat för en större trafikled, Slussenleden, som
skulle utgöra en sydlig förbifart förbi Falu centrum. Denna är inte längre aktuell, men ibland
diskuteras en mer lokal broförbindelse vid Slussen. I översiktsplanen redovisas därför ett reservat som bör hållas öppet om en sådan förbindelse blir aktuell men översiktsplanen tar inte
ställning till om en lokalbro bör byggas. Det
finns sedan tidigare en del utredningsmaterial
om detta. Om frågan åter blir aktuell bör den utredas särskilt när det gäller bl a vilka nya vägval och ändrade trafikflöden som uppstår och
om detta fungerar på det vägnät som berörs.

Dagens trafiksystem begränsar möjligheterna
att förändra området enligt de mål som redovisas i kapitel 2. Strandvägen fungerar dåligt
som kombinerad bilväg och gc-väg. Ett mer
skyddat gc-stråk är nödvändigt för att utveckla
området som rekreationsområde. De förändringsförslag som redovisas innebär att biltrafiken kan förväntas öka och det blir då nödvändigt att biltrafikens gatunät får en bättre utformning än idag. Biltrafiksystemet skall utformas för den trafik som har start eller målpunkt inom planområdet och inte så att genomfartstrafik mellan andra delar av Falun stimuleras.
Översiktsplanen bygger på det förslag till trafikplan för Runns norra strand som togs fram
2006.
Roxnäsvägen fungerar inte heller bra idag
och det är önskvärt att en separat gång- och
cykelbana byggs.

På Strandvägen finns idag farthinder för att minska genomfartstrafiken och sänka hastigheterna. Det
är angeläget att trafiksituationen förbättras, särskilt om nya verksamheter som alstrar biltrafik
tillkommer inom planområdet.
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4.2 Delområde A, Slussen – Hälsinggårdsbryggorna
För området närmast järnvägen behålls nuvarande markanvändning med möjlighet till ”upplagsindustri”. Sådan verksamhet finns delvis inom
området. Mellan detta område och befintlig bostadsbebyggelse behålls en grön zon som skydd.
Det bör också vara möjligt att utöka befintliga
tomter om fastighetsägarna så önskar. I anslutning till befintliga bostäder kan det vara lämpligt
att studera om några nya tomter kan tillkomma
när den nya vägen byggs. Det gäller ”insidan” av
åsen dels vid Slussen dels på den del av
Strandvägen som idag är enkelsidigt bebyggd.
Det sistnämnda området redovisas för bostäder
men ytterligare utredning av bl a markföroreningar och geotekniska förhållanden krävs innan slutlig bedömning av områdets lämplighet. Även delar av det område där Hedins trä idag finns skulle
kunna vara lämpligt för bostäder om nuvarande
verksamhet väljer att flytta till annan plats. Man
måste då även uppmärksamma närheten till industriverksamheterna på andra sidan järnvägen. I
flera av dessa fall behövs kompletterande utredningar av markföroreningar, vibrationsrisker mm.
Sådana utredningar får bekostas av exploatören.

Genom att en ny väg föreslås som avlastar
Strandvägen skapas en lugnare miljö för befintliga bostäder och ett skyddat gång- och cykelstråk. I östra delen av området har tidigare funnits tankar på ny bostadsbebyggelse. Detta finns
redovisat i ”Detaljplaneprogram för Kopparhinken” från 2006. De besvärliga grundläggningsförhållandena bidrog då till att planerna
inte fullföljdes, men området är från andra utgångspunkter attraktivt för bostäder. På sikt är
det därför önskvärt att området bebyggs. Området bedöms kunna rymma ca 30 – 100 bostäder beroende på vilken typ av bostäder som
byggs. En intressant möjlighet är att bygga
lägenheter i små ”punkthus” på kanske 3-5
våningar. Många kan då få sjöutsikt samtidigt
som de förhållandevis höga grundläggningskostnaderna kan fördelas på flera bostäder.
Bryggor för de boende kan ordnas vid stranden.
Ett nytt gång- och cykelstråk föreslås under
järnvägen upp mot Origo köpcenter mm. Gångoch cykelvägen förbättrar också kontakten med
Runn för de boende ovanför järnvägen.
Ett grönt stråk utvecklas längs vattnet när
Strandvägen blir gc-väg och befintliga tallar
bevaras. Även ”insidan” av den ås som Strandvägen går på bör bevaras och förstärkas som
grönområde. Även inom det föreslagna nya bostadsområdet bör finnas mycket grönska. Det
kan gärna ha karaktären ”hus i park”. Tillsammans med den naturmark som föreslås bevaras
innebär detta att hela området även i fortsättningen kommer att upplevas som grönt.

Den nya väg som avlastar Strandvägen följer i
huvudsak järnvägen. På ett kort avsnitt används
dock den befintliga Strandvägen, som på detta
avsnitt får breddas för att även gång- och cykelvägen skall få plats. Det finns flera motiv för detta. Dels får vägen en trevligare sträckning och en
monoton raksträcka, som kan inbjuda till höga
hastigheter, bryts. Man får också möjlighet till en
fin utblick över sjön från vägen. Ytterligare
motiv är att det område man passerar är en från
naturvårdssynpunkt värdefull våtmark. Stor hänsyn måste tas till de fina tallarna i detta avsnitt
när den Strandvägen breddas.

Inför planering av nya bostäder krävs en
utredning av magnetfält kring befintlig kraftledning liksom kompletterande utredningar om
markföroreningar.

Området vid Slussen, med gästbryggor, servering
mm är tänkt att även i fortsättingen fungera som en
viktig målpunkt för besökare till lands och till sjöss.
Inom ”Tiskenprojektet” utreds möjligheterna att
öppna den gamla slussen igen och det skulle göra
området ännu mer attraktivt.
Vid Slussen redovisas ett reservat för en eventuell
framtida lokal broförbindelse.

På den smala strandremsan intill Strandvägen
finns många små oaser som bl a används som
badplatser
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Slussenområdet med idéförslag till nya tomter för bostäder och markreservat för en lokal
broförbindelse. Området där Hedins trä finns kan på sikt få en annan användning.

Vid Kopparhinken kan nya bostäder bli aktuella i framtiden. Då är det önskvärt att en tunnel för
gång- och cykeltrafik byggs under järnvägen. Längs Strandvägens ”insida” kan nya villatomter
komma till om det är ekonomiskt rimligt med tanke på de besvärliga markförhållandena.
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4.2 Delområde B, Hälsinggårdsbryggorna – Roxnäs udde
närmast Hälsinggårdsbryggorna och Runns
Segelsällskap bör kunna användas för friluftsservice, bl a parkering som finns redan idag,
medan resterande område är intressant för
bostadsbebyggelse. Gränsen mellan friluftsservice och bostäder behöver studeras mer innan
den läggs fast slutligt. Området har likartade
tekniska förutsättningar som Kopparhinken inom delområde A och troligen kan liknande bebyggelse vara aktuell. Det kan behövas ytterligare undersökning av fyllnadsmassor mm
innan området kan bebyggas. En grov bedömning är att området kan rymma 100 – 150
lägenheter om små punkthus byggs som ”hus i
park” och färre om det bebyggs med mer traditionell villa- eller radhusbebyggelse. Parallellt med översiktsplanearbetet har en markanvisningstävling för detta område genomförts.
Resultatet visar att det är det finns intressenter
som vill bygga bostäder i området. Om ett större bostadsprojekt genomförs måste en ny väg
byggas längs järnvägen och Strandvägen blir
då lokalgata och gång- och cykelstråk.

För delen väster om Hälsinggårdsvägen finns
en nyligen antagen detaljplan. Översiktsplanen
följer helt denna detaljplan. Det innebär att
anläggningar för friluftsservice kan byggas och
möjlighet till bryggor mm längs stranden.
Genom att en ny väg byggs längs järnvägen
frigörs Strandvägen för gång- och cykeltrafik
och lokala transporter. Inom området för friluftsservice ges möjlighet till en ny byggnad
och parkeringar. En stor del av den befintliga
vegetationen blir kvar och området kommer
även i fortsättningen att upplevas som grönt.

Roxnäs udde föreslås även i fortsättningen användas för bad och rekreation. Tillfarten till
udden är inte bra idag och ett förslag till ny infart visas i planen. Markområdet längst in i
Roxnäsviken bör kunna användas för t ex parkering, båtuppläggning och annan friluftsservice om behov uppstår. Området kan även vara
en resurs för den planerade bostadsbebyggelsen intill. Även vid vattnet skulle anläggningar
för friluftslivet kunna komma till. Botten är
dock långgrund och stenig vilket gör det svårt
att t ex bygga båtbryggor.

Vid Hälsinggårdsbryggorna har en ny pir och
brygga nyligen blivit klar. Nya bryggor kan
tillkomma i detta område i framtiden.

När det gäller området mellan Hälsinggårdsvägen och Roxnäs udde (Hälsingsstrand) så
föreslås nu pågående markanvändning fortsätta
längs stranden, medan området mellan
Strandvägen och järnvägen föreslås få en ny
användning. Den del av området som ligger

Parkeringen på Roxnäs udde föreslås få en ny
tillfart.
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Vid Hälsinggårdsbryggorna kan fler anläggningar komma till både på land och i vattnet
enligt den detaljplan som nyligen tagits fram.

Ett nytt bostadsområde planeras vid Hälsingstrand.
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4.3 Delområde C, Roxnäs industriområde
Mot denna bakgrund redovisas Roxnäs industriområde som ”förändringsområde” där översiktsplanen inte tar ställning till framtida markanvändning, tidplan mm. Dessa frågor får studeras t ex i form av ett detaljplaneprogram när
tiden är mogen. I avvaktan på att detta sker
fortsätter nuvarande markanvändning inom
området med stöd av gällande detaljplaner.

Inom området finns idag industri, upplagsytor,
grossistverksamhet och handel. Det finns en
utbredd uppfattning att detta område, med sitt
fina läge vid Runn, inte borde vara industriområde utan få en annan användning som gör området mer tillgängligt för allmänheten och drar
nytta av det fina läget. Det kan handla om bostäder, strandpromenad längs vattnet eller serviceanläggningar som har behov av ett sjöläge.
Att omvandla ett industriområde till t ex ett bostadsområde är en omfattande och kostsam
process. Innan bostäder kan byggas måste störande verksamheter i närheten avvecklas. En
strandpromenad förutsätter att stranden blir
tillgänglig längs hela området. Det finns också
markföroreningar som behöver undersökas och
andra faktorer som påverkar ekonomin i en
omvandling av området.

I det korta perspektivet pågår bl a arbete med
detaljplan för att reglera möjligheterna till
handel på en av fastigheterna i området och ge
möjlighet att bygga en ny planskild korsning
med järnvägen för gång- och cykeltrafik. All
planläggning av området bör ske med utgångspunkten att det inte skall försvåra en framtida
omvandling i större skala.
Det finns idag en ”parkväg” längs Roxnäsvägens västra del. Denna kan förbättras och fungera som separat gång- och cykelväg. Längs
Roxnäsvägens östra del föreslås en gång- och
cykelbana byggas intill nuvarande väg.

Detta innebär att det är svårt att omvandla ”en
fastighet i taget” till ny användning och det
krävs därmed ett samlat grepp på hela eller i
alla fall en stor del av området om markanvändningen skall ändras väsentligt. Kommunen kan knappast förväntas tvångsinlösa ett
stort antal fastigheter för att genomföra en sådan förändring utan den förutsätter ett positivt
intresse och engagemang från fastighetsägarnas sida. Ett sådant intresse kan nog finnas i
alla fall den dag som det är ekonomiskt gynnsamt att omvandla området, dvs då efterfrågan
på bostäder är tillräckligt stor och bostadspriserna så höga att en storskalig omvandling av
området blir lönsam. Det är tveksamt om dessa
förutsättningar finns idag.

För planområdets östligaste del, ”Masugnen”
mm redovisas nu pågående markanvändning.
Översiktsplanen innebär inga förändringar i
förhållande till gällande detaljplaner.
Vid några tillfällen har frågan väckts om en ny
korsning med järnvägen i Tranbärsvägens förlängning. Idag finns en ”illegal” gångväg över
spåret i detta läge. Översiktsplanen tar inte
ställning till denna passage utan denna fråga
får studeras mer i kommande planarbeten.

En omvandling av Roxnäs industriområde förutsätter därmed en omfattande process i nära
samverkan mellan kommunen och fastighetsägarna. Om övriga delar av Runns norra strand
förändras enligt inriktningen i översiktsplanen
kommer sannolikt även intresset för en ny användning av Roxnäs industriområde att öka.
En faktor som skulle kunna driva på denna
process är om en ny hållplats för pendeltåg
ordnas vid f d Korsnäs station. Det pågår just
nu utredning av denna fråga.
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Västra delen av Roxnäs industriområde

Sågudden
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5. Genomförande
den nya delen. Detta innebär dels höjd säkerhet för
gång- och cykeltrafik, dels att vägen blir mindre
attraktiv och att trafikmängderna på så sätt förväntas
minska.
En ny gång- och cykelpassage med järnvägen vid
nedre Norslund är kopplad till att ny bostadsbebyggelse tillkommer och bidrar till finansieringen av
passagen. På motsvarande sätt förs en diskussion
med berörd fastighetsägare om finansiering av en
gång- och cykelbro över järnvägen i Roxnäs industriområde. En gång- och cykelväg längs östra delen
av Roxnäsvägen planeras preliminärt att byggas år
2011. För vissa delar kan en sådan utbyggnad kräva
ny detaljplan och inlösen av mark från privata fastighetsägare.
Vid Hälsinggårdsbryggorna planeras nya båtplatser och medel för detta finns i kommunens investeringsbudget.
Översiktsplanen är vägledande och inte juridiskt
bindande. Innan större förändringar genomförs krävs
att nya detaljplaner upprättas. När detaljplanerna utarbetas så beskrivs också ansvars- och kostnadsfördelning mellan kommunen och andra intressenter,
t ex fastighetsägare. Genomförandefrågor regleras i
avtal i samband med antagande av detaljplanen. I
detta skede kan även krävas fördjupade utredningar
och riskbedömningar när det gäller markföroreningar, buller, vibrationer naturvärden mm. Normalt får
exploatören bekosta sådana utredningar. Om en mer
storskalig förändring av Roxnäs industriområde skall
genomföras är det lämpligt att först göra ett detaljplaneprogram innan nya detaljplaner tas fram. För
övriga detaljplaner inom översiktsplanens område
fungerar översiktsplanen som program.
För den del av delområde B som planeras som bostadsområde, och ägs av kommunen och en privat
fastighetsägare, pågår arbete som syftar till att genomföra en gemensam exploatering av området.

Som nämnts inledningsvis redovisar översiktsplanen förslag till utveckling av området på längre sikt,
15 –20 år. Det innebär att alla förändringar inte
kommer att genomföras i det korta perspektivet.
Vad som genomförs, och när det sker, beror dels på
vilka privata intressenter som vill utveckla
verksamheter eller bostadsområden inom området,
dels på vilka kommunala medel som finns tillgängliga för investeringar.
Bland investeringarna är omläggning av Strandvägen den ekonomiskt viktigaste frågan och det
finns därför anledning att kommentera denna lite
extra. Omläggningen kan ske i tre delar, som kan
genomföras mer eller mindre oberoende av varandra. Ungefärlig kostnad anges för olika investeringar
inom planområdet.
Del A: sydost om Slussen
8 Mkr
Del B: Nordväst om Hälsinggårdsvägen 3 Mkr
Del C: Hälsinggårdsvägen - Roxnäs
5 Mkr
Gång- och cykelport under järnv. ca 2-5 Mkr
Genomförandet av del A och B förutsätter inlösen
av mark från privata fastighetsägare och kostnader
för detta tillkommer.
Delarna A och C är kopplade till att bostadsprojekt genomförs och bidrar till finansiering av respektive vägomläggning. Del B bekostas av kommunen och finns preliminärt budgeterad. Det gäller
även parkering och infart till Roxnäs udde.
Om delen B byggs först, och de nya anläggningarna i detta område innebär betydande trafikökning genom Slussen kan det bli aktuellt att ordna nya ”fartdämpande åtgärder” på Strandvägen nordväst om

gc-port

A
B

C
191 m
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Investeringar krävs för bygga en ny väg som
avlastar Strandvägen och bygga en ny
gång- och cykelport under järnvägen.

Bilaga 1
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Bilaga 2

Behovsbedömning – miljöbedömning
Påverkan från nya verksamheter
Förslaget till översiktsplan innebär att möjligheter
öppnas för ny användning i en stor del av planområdet. Såväl nya anläggningar för friluftsservice
som de nya bostadsområden som föreslås alstrar
trafik som påverkar omgivningen. För att klara trafiksäkerhet och störningar för befintlig bebyggelse
föreslås att Strandvägen avlastas genom att en ny
väg byggs. Den nya vägen påverkar miljön för vissa bostäder men totalt sett uppnås en stor förbättring om vägen läggs om.
Ny bebyggelse och nya anläggningar kan innebära schaktning i fyllnadsmassor av okänd kvalitet.
Det är viktigt att i den fortsatta processen vara uppmärksam på eventuella föroreningar i dessa fyllnadsmassor. Kompletterande markundersökningar
krävs därför i senare planeringsskeden. Annan påverkan är att t ex båthamnar kan medföra buller,
risk för oljeutläpp mm. I samtliga fall är dock påverkan relativt liten och småskalig.
I översiktsplanen väcks frågan om en mer storskalig omvandling av Roxnäs industriområde. Förslaget till översiktsplan tar inte ställning till om och
när detta kan ske – och vilken ny markanvändning
som kan komma istället. En ny behovsbedömning
för detta område får därför göras den dag nya planer för området tas fram, sannolikt kopplat till ett
detaljplaneprogram. I avvaktan på detta fortsätter
nuvarande markanvändning.

Enligt Plan- och bygglagen skall en särskild Miljöbedömning göras om planer innebär ”betydande
miljöpåverkan” i lagens mening. För att avgöra om
en miljöbedömning skall genomföras, och en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) utarbetas, redovisas här en s k Behovsbedömning av den fördjupade översiktsplanen för Runns norra strand.
Översiktsplanen påverkar miljön i flera avseenden
1. Platsen - befintliga förhållanden av betydelse för
ny användning av mark och vatten
2. Påverkan från de nya verksamheter som föreslås
i planen
Platsen - befintliga förhållanden
Vilka natur- och kulturvärden som finns inom området framgår av kap 3.3 med underlagskartor samt
bilaga 3. Dessa värden påverkas knappast på något
påtagligt sätt av översiktsplanen, även om slutlig
bedömning av påverkan inte kan göras förrän i senare planskeden. I kommunens grönstrukturplan
redovisas att hela strandområdet skall fungera som
ett grönt stråk i staden. Genom att utforma tillkommande bebyggelseområden väl så kan föreslagna
utbyggnader samordnas med önskad grönstruktur.
Strandområdet och vattnet påverkas av de möjligheter till bryggor mm som föreslås i planen. Stranden är redan starkt påverkad inom större delen av
planområdet genom utfyllnader mm som skett under årens lopp. Genom de nya anläggningar som
tillkommer blir sjön och stranden mer tillgänglig
för allmänheten och detta bedöms väga tyngre än
bevarandeintresset för befintligt strandområde.
Inom området finns kända markföroreningar,
främst inom Roxnäs industriområde. Den kan även
finnas okända markföroreningar, t ex i fyllnadsmassor, eftersom industriverksamhet funnits även i
andra delar av planområdet. Det krävs därför stor
uppmärksamhet på denna fråga i den fortsatta planeringen.

Slutsats
Normalfallet är att miljöbedömning skall göras
för översiktsplaner. Översiktsplanen för Runns
norra strand omfattar ett litet område (för att vara
en översiktsplan) och innebär begränsade förändringar. Miljöpåverkan är därför mindre än för många detaljplaner som inte bedömts innebära betydande miljöpåverkan.
Sammantaget innebär detta att kommunen bedömer att förslaget till översiktsplan inte kan anses
medföra ”betydande miljöpåverkan” i lagens mening. En särskild miljöbedömning behöver därför
inte göras.
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Planeringsunderlag tematiska kartor
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Bilaga 3
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Bilaga 4
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