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SAMMANFATTNING

Siggboområdet i Tierps köping är aktuellt för
omvandling från jordbruksmark till ny blandad
bebyggelse med trädgårdsstadskaraktär. Kommunen
beslutade den 7 april 2011 att på grund av efterfrågan
på bostäder i Tierp pröva möjligheten att bygga i
södra delen av köpingen. Detta planprogram visar på
potentialen i att utveckla Siggboområdet främst för
bostäder som en naturlig fortsättning på den befintliga tätorten västerut.
Tierp har ett gynnsamt pendlingsläge och ligger i det
s.k. ABCX-stråket mellan Uppsala och Gävle där det
bor ca 300 000 människor. Folkmängden i Uppsala
regionen antas öka med mellan 15 och 30 % till 2050.
Programområdet gränsar idag till tätortens bebyggelsefront i sydväst och ligger endast cirka 600 meters
gångväg från tågstationen i Tierps centrum. Platsen
har en stor potential att kunna erbjuda ett attraktivt
boende med en tät struktur, ett brett serviceutbud och
ett bra pendlingsläge. Planer på att bebygga Siggboområdet har funnits länge, och man kan se förslag på
bostadskvarter i stadsplaner från 1918 och 1942.
Den nya bebyggelsen ska ges en varierad karaktär
med olika bostadstyper i samma kvarter, som mindre
flerbostadsus, radhus, kedjehus parhus och villor.
Skalan föreslås vara i huvudsak två våningar, med
möjlighet att bygga upp till fyra våningar i de cent
rala delarna av det nya området.
Programförslaget visar på en generell och hållbar
struktur som ger en tydlig ram för gaturum, grön
struktur och bebyggelsekvarter. Det föreslagna
gatunätet består av ett huvudstråk och två sidostråk
samt tvärgator som bildar en organiskt utformad rutnätstruktur. Huvudstråket utformas med plantering
av alléträd och med parkeringsplatser mellan träden,

gångbana på ena sidan samt gång- och cykelbana på
andra sidan.
Tre olika torg förläggs till korsningspunkterna i
de centrala stråken. Intill bäcken som skär igenom
programområdet anläggs en upplevelserik park som
utgör en del av ett större stråk i Tierp. Två grönstråk
föreslås inom området, ett nytt längs med väg 292
och ett utmed bäcken med gång- och cykelstigar och
platser för lek och rekreation, och de kopplas samman i en s.k. ”hälsans stig”.
Den nya bebyggelsen kommer att väl kopplas
samman till resten av Tierps tätort, via en bilbro i
Bondegatans förlängning, och via flera gång- och
cykelbroar. Detta bidrar till att skapa gena stråk mot
målpunkter som kan gynna andra färdsätt än bilen.
Planprogrammet omfattar även ett område i korsningen väg 292/Industrigatan, som föreslås utvecklas
för handel och icke störande verksamheter.
Programområdet är utsatt för trafikbuller från väg
292 och E4:an. Väg 292 är också trafikled för farligt
gods. Utformningen av förslaget har tagit hänsyn till
detta.
I kommande detaljplanering ska särskild uppmärksamhet ägnas åt hantering av risk från farligt godstrafik, trafikbuller, dagvatten och naturvärden i och
kring bäcken.
Området bedöms kunna ge plats för ca 250 nya
bostäder samt förskola.
Förslaget visar att programområdet har en potential
att bli en attraktiv stadsdel för människor i Tierp och
regionen.
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INLEDNING

BAKGRUND
Tierps ambition är att öka tätortens befolkning från
5400 invånare till mellan 8000 och 10 000 år 2030.
Kommunen behöver därför förbereda sig för ett ökat
bebyggelsetryck enligt översiktsplanen.

Tierp station i februari 2015.

Bäcken som rinner genom området i februari 2015

Kommunen ligger vid två av Sveriges mest trafiktäta
stråk, Ostkustbanan och E4:an och är en pendlingskommun. Drygt hälften av de förvärvsarbetande
som bor i kommunen pendlar till en arbetsplats utan
för kommunen. En tendens man ser är att befolkningen flyttar från landsbygden till tätorterna, främst
stationsorterna. Enligt översiktsplanen ser kommunen
därför ett behov av att utöka möjligheterna för män
niskor att flytta till Tierps köping, både för befintliga
kommuninvånare och för nya inflyttande.
Bostadsbyggandet har under de senaste fem åren
varit efterfrågeinriktat och till största delen omfattat
småhus, till stor del i naturnära lägen. Syftet med
detta planprogram är att göra det möjligt att bygga
ut Tierps köping med ett område för blandad bebyg
gelse, främst bostäder, i sydvästra delen av köpingen,
mellan befintlig bebyggelse och väg 292. Målet
är att kunna erbjuda ett attraktivt boende med viss
stadsmässighet. Detta underbyggs av funktionen som
centralort med ett för kommunen brett serviceutbud
och ett gynnsamt pendlarläge. Dessa faktorer gör det
också möjligt att planera ett område som underlättar
för boende att välja bort bilen.
Planer på att bebygga Siggboområdet har funnits
länge. Redan i stadsplaner från 1918 och 1942 var
området planlagt för bostäder.

Utblick mot programområdet i februari 2015.
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INLEDNING

Cyrillus Johanssons stadsplan från 1918 som visar att det länge funnits planer på att bebygga Siggboområdet. Området
syns längst ner till vänster och är inringat med en svart streckad linje. Stationen är utmärkt med en svart prick.
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INLEDNING

karaktär av trädgårdsstad

HANDLINGAR

• att skapa säkra och jämställda trafiklösningar samt
att underlätta för människor att välja bort bilen

Till planprogrammet hör följande handlingar:
• Programhandling (denna handling)

• att bevara bäcken som en miljö för lek och
utevistelse samt att framhäva dess vattenmiljö

• Illustrationsplan
• Samrådsredogörelse

• att skapa attraktiva, trygga miljöer och offentliga
rum.

• Behovsbedömning inklusive checklista

• att skapa säkra gång- och cykelförbindelser inom
området och till viktiga målpunkter i köpingen

• Utredningar: Risk- och bullerutredning, Tyréns
2014-05-05 och PM- Översiktlig geoteknisk
bedömning, Tyréns 2014-04-11

• att bevara kontakten med omgivande landskap
• att bevara och stärka ekologisk mångfald

SYFTE OCH MÅL

• en energieffektiv bebyggelse

Planläggningens syfte är att göra det möjligt
att bygga ut Tierps köping med ett område
för blandad bebyggelse, främst bostäder, med
trädgårdsstadskaraktär i sydvästra delen av köping
utmed bäcken som löper mellan köpingens befintliga
bebyggelse och väg 292:an. Kommunen har som mål
att planeringen ska ge goda förutsättningar för:

• att erbjuda ett brett utbud av boendeformer
• att få igång flyttkedjan i kommunen
• att möjliggöra infiltration och rening av dagvatten

PLANPROCESSEN OCH PROGRAMSAMRÅD
Programmet ska ligga till grund för fortsatt detaljplanearbete inom programområdet. Programsamråd
förväntas ske under våren 2015 och beslut om godkännande av program under hösten 2015. Den efter-

• att ny bebyggelse stärker Tierps befintliga
HÄR ÄR VI NU

Ev. en miljöbedömning görs och en
MKB tas fram.

Behovsbedömning

Möjlighet finns
Utskottet SHB
att överklaga
bereder, KS
KF:s beslut
godkänner
granskningsutlåtande och
bereder inför
antagande, KF
antar detaljplanen.

Planprocessen för detaljplaneläggning - normalt planförfarande i Tierps kommun inkl. programskede.
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Planen vinner
laga kraft

Länsstyrelsen
prövar

Antagande
i KF

Utskottet SHB
godkänner
samrådsredogörelse och
beslutar om
granskning

Fysisk planering
bearbetar

Granskning

Utskottet SHB
godkänner
planförslag
inför samråd.

Fysisk planering
bearbetar

Utskottet SHB
godkänner
planprogram,
godkänner
samrådsredogörelse
och ger uppdrag
att ta fram planförslag.

Samråd

Fysisk planering
arbetar

Utskottet SHB
godkänner förslag
till planprogram
och beslutar om
programsamråd

Fysisk planering
bearbetar

Programsamråd

Utskottet SHB
beslutar om
planuppdrag

Fysisk planering
utreder

Fysisk planering
utreder
översiktligt

Ansökan om
planändring
inkommer

Bygglovsprocess kan
starta

PROGRAMOMRÅDET

följande planprocessen bedöms tidigast vara klar till
årsskiftet 2016/2017.

UPPDRAG
Utskottet för Samhällsbyggnad beslöt den 7 april
2011 att ge plankontoret i uppdrag att upprätta
förslag till planprogram. Planprogram är ett frivilligt
steg som valts för att kommunen har bedömt det som
viktigt att definiera inriktningen för den fortsatta
planeringen i ett särskilt program och att låta
allmänheten ta del av kommunens förslag i ett tidigt
skede av processen.

500 M

1000 M

PROGRAMOMRÅDET
Programområdet ligger i Tierps köpings sydvästra del,
500 meter från centrum och järnvägsstationen. Området avgränsas till största delen av väg 292 i väster
och av Tierps befintliga västra bebyggelsefront i
öster. Området omfattar fastigheterna Tierp 4:74,
Tierp 4:125, Tierp 4:203 samt del av fastigheterna
Tierp 1:1, Tierp 4:140 och Bäggeby 106:1, totalt ca
40 ha.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Större delen av marken inom programområdet ägs
av Tierps kommun. Fastigheten Bäggeby 106:1 har
förvärvats av kommunen. För fastigheterna Tierp
4:74 och Tierp 4:125 finns överenskommelse mellan
kommunen och fastighetsägaren om marköverlåtelse
i och med att den kommande detaljplanen vinner laga
kraft. Fastigheten Tierp 4:203 är i privat ägo.

1500 M

Orienteringskarta med avstånd från Tierps station.

NUVARANDE MARKANVÄNDNING
Nuvarande markanvändning är främst brukad jordbruksmark, men även park, vattenområde och ej
längre brukad jordbruksmark (på östra sidan av
bäcken) ingår i programområdet. I nordvästra delen
av området finns en fastighet med verksamhet och
drivmedelsförsäljning. I södra spetsen av programområdet finns en mindre magasinsbyggnad intill
bäcken.
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

HISTORIK

utvidga området med bostäder förbi dagens väg 292.

Tierp växte fram som ett stationssamhälle i anslut
ning till norra stambanan mellan Uppsala och Gäv
le. Stationen som invigdes 1874 låg nära byarna
Bäggeby och Åskarby och intill Tämnarån. Platsen
utvecklades snabbt från obebyggd åker- och skogsmark till ett bygdecentrum och Tierp blev ett agrart
handelscentrum i Norduppland. År 1888 blev Tierp
municipalsamhälle och antog en lokal byggnadsstadga. 1920 hade tätorten 1400 invånare och blev
en egen köping. Tierp blev tidigt under 1900-talet
industrialiserat med tung metallindustri, trä- och textilindustri.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

ÄLDRE STADSPLANER
Den första stadsplanen fastställdes 1882. Gator och
kvarter lades ut rätvinkligt och omgavs av trädplanterade ringgator som var tänkta att fungera som brandgator. Järnvägen och två breda esplanader avgränsade
sex större kvartersblock. Planen tog ingen hänsyn till
befintliga förhållanden.
Då Tierp växte fick arkitekten Cyrillus Johansson i
uppdrag att ändra stadsplanen, som hade blivit ett
hinder för tillkommande bebyggelse. Den nya planen
som upprättades 1918 var mer organisk utformad och
tog större hänsyn till befintlig topografi och bebyggelse (se bild sid 7). Tierps ambitiösa stadsplan har
gett orten en tydlig karaktär jämfört med orter av
liknande storlek, men tillväxten blev inte så stor och
orten växte aldrig i sin storskaliga plan.
Planer på att bebygga Siggboområdet har funnits
länge. Redan i stadsplanen från 1918 planerades
området för bostäder, med parkinslag och ett nytt
gatunät i trädgårdsstadens anda. I en utvidgning av
stadsplanen från 1942 sträckte sig planerna på att
10

ÖVERSIKTSPLAN
I översiktsplanen 2010-2030 för Tierps kommun
anges visionen ”Tierps kommun kännetecknas av
utveckling och tillväxt, god livsmiljö och att barn
och ungdomar är prioriterade”. Tierp ligger i det s.k.
ABCX-stråket mellan Uppsala och Gävle där det
bor ca 300 000 människor. Folkmängden i Uppsala
regionen antas öka med mellan 15 och 30 % till år
2050.
I översiktsplanen beskrivs att Tierps köping är en av
de tätorter som ska prioriteras vad gäller utveckling.
Siggboområdet ingår enligt översiktsplanen i
utpekat utredningsområde för förändring och be
skrivs som ett möjligt utbyggnadsområde. Delar av
programområdet utpekas dock som rekommenderad
markanvändning jordbruk.
Den mest värdefulla jord- och skogsbruksmarken
inte ska bebyggas. Höga krav ställs på att bebyggelse
samlokaliseras med befintlig bebyggelse.
Vid etablering av ny handel ska Tierps köping
prioriteras och externhandel skall inte medges.
I planarbetet skall stor vikt läggas vid köpingens
karaktär, där våningsantal och fastighetsstorlek är
viktiga element. Förtätningsmöjligheter ska undersökas och utvidgning av centrumkärnan förberedas.
Större utbyggnader bör ha karaktär av trädgårdsstad.
Planprogrammets mål som beskrivs på sidan 8 är
baserade på riktlinjer beskrivna i översiktsplanen.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

RIKSINTRESSEN
Det finns inga riksintressen inom programområdet
eller dess nära omgivning.
Närmsta riksintresse är järnvägsstråket Ostkustbanan
med station cirka 400 meter från programområdet.
E4:an är riksintresse och ligger parallellt med prog
ramområdet på ca 700 meters avstånd. En recipient i
form av en bäck rinner genom planprogramsområdet
i öst-västlig riktning. En kilometer nedströms mynnar
den ut i Tämnarån, som är ett riksintresse utpekat
som vattenskyddsområde.
Planens genomförande bedöms inte påverka dessa
riksintressen.

1037

161

190

177

190

FÖRORDNANDEN
Programområdet gränsar i söder till skyddsområde för
vattentäkt.
Enligt Länsstyrelsens förordnande om utökat bygg
nadsförbud för vägar gäller ett utökat byggnadsfritt
avstånd på 30 meter för väg 292.

DETALJPLANER
En del av programområdet är inte planlagt, i övrigt
gäller idag följande detaljplaner, där användning har
angivits för den del som ingår i programområdet:
Dp 161 - Park

89
Karta som visar gällande detaljplaner. Programområdet
är markerat med blå linje. Grönt betecknar område som
inte är detaljplanelagt.

Det pågår arbete med detaljplaneändring för sydvästra industriområdet norr om programområdet, på
andra sidan Industrigatan.

ALLMÄN BESKRIVNING / BEBYGGELSE

Dp 113 Ä113 - Park, Vatten

PROGRAMOMRÅDET

Dp 177 - Park, Lokalgata och Huvudgata

Området är idag till största delen obebyggt och
ligger i Tierps köpings sydvästra utkant. Området
består idag av flack jordbruksmark. En bäck löper
utmed områdets östra del i nord-sydlig riktning.
Programområdet gränsar i öster mot flerbostadshus i
två våningar från 1970- och 80-talen. Strax nordöst

Dp 129 Ä129 - Park/plantering.
Dp 47 - Begravningsändamål.
Dp 1037 - Bilservice, handel, småindustri och kontor.
Högsta tillåtna byggnadshöjd är 12 meter.

11

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

om området ligger en grupp friliggande villor. I väster
avgränsas området till största delen av av väg 292,
och i norr av Industrigatan och det mellanliggande
verksamhetsområdet.
Sydost om planområdet ligger Nathanaelskyrkan med
sin kyrkogård som gränsar till programområdet, och
ett villaområde, Svanby.

TIERPS CENTRUM
Bebyggelsen i Tierps centrum är av småstadskaraktär.
Karaktären kännetecknas av äldre bebyggelse och
småskaliga fabriksbyggnader närmast järnvägsområdet. Vid den trädplanterade Esplanaden finns större
affärs- och bostadshus från 1900-talets två första
decennium som ger en stadsmässig karaktär åt stationssamhället. De centrala delarna har med tiden
fått en blandad bebyggelse. I villabebyggelsen strax
norr om järnvägen finns 1900-talets arkitekturideal
representerade: jugend, funkis och egnahem från 30och 40-talen. Flerbostadshus i form av tvåvåningslameller från 1950-talet finns söder om järnvägen.
Senare tillägg från 1950-, 60- och 70-talen innehåller
både offentliga byggnader och affärs-, kontors- och
bostadshus i två till fyra våningar. Rivningar och nya
tillägg skedde i centrum under 1970- och 80-talen.
Stora salutorget används idag för parkering men uppfördes för torghandel. Idag finns element kvar av de
gamla stadsplanerna i form av de rätvinkliga kvarteren närmast järnvägen, de trädkantade esplanaderna
och villakvarterens gatunät.
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laga skifte ligger ännu samlade kring den äldre väg
sträckningen (Uppsalavägen) där bäcken som rinner
genom programområdet korsar Uppsalavägen.
Här ligger också ett gammalt sjukhem från 1905,
Svanbyhemmet.
Nathanelskyrkan uppfördes 1933-34 på Storberget,
strax sydost om programområdet, och är orienterad
i nord-sydlig riktning. Kyrkans placering följer
Cyrillius Johanssons stadsplan. Den nyklassiciska
byggnaden är vitputsad och vänder ett torn mot norr.
Kyrkan gränsar till ett gravfält (fornlämning nr 210).
Inom programområdet finns det inga kända forn
lämningar.

GRÖNSTRUKTUR/NATUR OCH
LANDSKAP
LANDSKAPSBILD
Programområdet består av ett öppet och flackt jord
brukslandskap som bryts av en bäck i öster. Längs
bäckens båda sidor växer höga lövträd, främst alar,
som utgör ett tydligt element i landskapet och visuellt
utmärker gränsen för Tierps köpings västra bebyggelsefront. Bäcken mynnar i Tämnarån cirka tre kilometer söderut och har höga natur- och rekreationsvärden.

KULTURMILJÖ

Programområdet är en del av det öppna jordbrukslandskap som man först möts av vid avfart från
E4:an. Området utgör således en viktig entré till
Tierp. Programområdets gestaltning kommer att ha
en stor påverkan på det första intrycket av Tierp.

Byn Svanby, sydost om programområdet, klövs i två
delar när en ny infart till köpingen drogs fram 1920.
Några ursprunliga gårdar från slutet av 1800-talets

REKREATION, FRILUFTSLIV OCH
IDROTTSPLATSER

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Ett antal lekplatser finns inom gångavstånd från
programområdet, den närmsta strax öster om bäcken
vid Mattiasgatan.
Ett populärt motionsstråk finns i närheten av området
och sträcker sig från Industrigatan norr om området
och går söderut väster om väg 292 för att slutligen
landa där Adams väg ansluter till väg 292.
En kommunägd ridhusanläggning ligger strax norr
om köpingen, cirka tre kilometer från området.
Cirka en kilometer norr om programområdet, på
andra sidan Industrigatan finns Vegavallen som är
ett motionsområde med fotbollsplan och ishall. Från
Vegavallen utgår ett motionsspår utan belysning
på fem kilometer. Inne i Tierps köping finns också
Aspenskolan och Högbergsskolans motionshallar, en
konstgräsplan och Aspenbadet. Tennishallar finns på
andra sidan järnvägen. I Tierps köping finns även en
skatehall, cirka en kilometer från programområdet.
Norr om Industrigatan finns en volleybollplan.
Tierps arena för motorsport finns cirka fyra kilometer
rakt västerut från området, på andra sidan E4:an.
Kommunen planerar även en inomhusbana för
motorcross i anslutning till Högbergsskolan.
På åsen söder om Arvidsbo, väster om E4:an, finns
det rekreationsstråk vilka kan nås via den befintliga
gång- och cykelvägen längs med Industrivägen.
I Tierps kommun finns ett antal vandringsleder och
naturstigar, bland annat vid sjön Tämnaren, längs
med Dalälven norr om Söderfors, utmed kusten och
i naturreservatet Florarna. Upplandsleden går mellan
Mehedeby och Florarna i kommunens östra del.

MARK
GEOTEKNIK
Området utgörs idag av flack jordbruksmark som
till största delen består av lösa finkorniga sediment
av lera och silt. I den sydöstra delen förekommer
även inslag av sand. Förekomsten av ytligt belägna
moränområden kan indikera att mäktigheten av
de finkorniga sedimenten inte är särskilt stora.
Det bedöms inte som sannolik att mäktigheterna
överstiger 10-15 meter.

MARKANVÄNDNING/ IANSPRÅKTAGANDE AV
JORDBRUKSMARK
Programområdet utgörs av jordbruksmark som fram
till nyligen (med anledning av framtida exploatering)
brukats.
Enligt miljöbalken (3 kap. 4§) är jordbruk av nationell
betydelse varför brukningsvärd jordbruksmark
får ianspråktas för bebyggelse eller anläggningar
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses
på annat sätt. Kommunens översiktsplan gör i princip
samma ställningstagande genom rekommendationen
om att den mest värdefulla jord- och skogsmarken inte
ska bebyggas.

VATTEN
VATTENDIREKTIV
Sverige har antagit EU’s ramdirektiv för vatten år
2000. Direktivet har givit ett nytt regelverk och
ett nytt arbetssätt när det gäller förvaltning av
vatten. Det syftar till att vi ska uppnå en långsiktigt
hållbar förvaltning av våra vattenresurser. Enligt
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vattendirektivet ska vi alla gemensamt:
• Förbättra vattenmiljön genom att minska utsläpp
och spill av prioriterade ämnen.
• Främja en hållbar vattenanvändning genom
långsiktigt skydd av vattenresurser.
• Hindra ytterligare försämringar och skydda och
förbättra statusen på vattenmiljöerna.
Alla sjöar, vattendrag, kustvatten samt grundvatten
omfattas, liksom landmiljöer och våtmarker som
är direkt beroende av akvatiska ekosystem. Miljö
kvalitetsnormer sätts för de större vattnen. De anger
de kvalitetskrav som gäller för vattenförekomsten.
Målsättningen är att alla våra vatten ska ha ”god
status” till 2015, för vissa medges tidsfrist till 2021,
och att inget vatten får försämras under tiden. För
ytvatten har man klassificerat kemisk status och
ekologisk status.

GRUNDVATTEN
Grundvattentillgångarna är goda i stora delar av
kommunen tack vare flera grusåsar som Uppsalaåsen,
Västlandsåsen och Vendelåsen. Vattenverken har god
kapacitet och vattenkvaliteten är i allmänhet mycket
god men förhöjda halter av radon och uran kan
förekomma.

DAGVATTEN
Områdets avrinning sker idag mot bäcken som löper
genom programområdet. Bäcken som har höga naturvärden och därför ställs höga krav på dagvattenhanteringen i området. Ny bebyggelse eller verksamheter
får inte försämra vattnets status. Allt som sker i närheten av vatten måste bidra till att uppfylla vattendirektivets krav. För att uppfylla regionala miljömål och
miljökvalitetsnormerna enligt Vattendirektivet kan det
vara nödvändigt att anlägga dagvattendammar. Enligt
14

översiktsplanens rekommendationer ska infiltration
av dagvatten eftersträvas.

HUVUDAVRINNINGSOMRÅDE TÄMNAREN
Området tillhör avrinningsområde Tämnaren. Tämnarens klassning i VISS (Vatteninformationssystem
Sverige), som fastställdes 2009 avseende ekologisk
och kemisk status, anger att den ekologiska statusen
är måttlig och att området uppnår god kemisk status.
Tidsfristen för ekologisk status har förlängts till 2021.
Enligt det senaste arbetsmaterialet från VISS (2013)
har dock läget försämrats och Tämnaren uppnår inte
god kemisk status.

KOMMUNIKATIONER OCH TRAFIK
KOLLEKTIVTRAFIK
I Tierps centrum finns tåg- och busstation. Tåg
stationen trafikeras av både regionaltåg och Upptåget.
Dessa innebär avgångar mot Gävle cirka två gånger
i timmen och mot Uppsala och söderut cirka två
gånger i timmen under högtrafik. På helger går tåget
med en timmes intervall.
Upplands lokaltrafiks bussar går mellan Tierps
köping till tätorterna i kommunen. Trafikens täthet
varierar från halvtimmestrafik under högtrafik till
entimmestrafik under lågtrafik. På helger går bussturerna med två timmars intervall.
Vid Industrigatan finns hållsplats som trafikeras med
bussar mot Söderfors, Älvkarleby och Skutskär.
Utmed Gävlevägen vid Högbergsskolan finns hållplats för bussar mot Älvkarleby kraftverk, Skärplinge, Karlholm. Utmed Gävlevägen vid Tegelbruksgatan stannar bussar mot Östervåla, Örbyhus, Tobo,
Uppsala, Östhammar, Forsmark och Skärplinge.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK

och musikskola.

Gång- och cykelvägnätet i Tierp följer främst väg
nätet för biltrafik men går också som friliggande
stråk genom grönområden. Den snabbaste vägen till
fots eller cykel mellan stationen och programområdet
går via Bondegatan eller Tegelbruksgatan/Badhusgatan, längs Gävlevägen och Stationsgatan. Dessa gator
har trottoar och separat gång- och cykelbana.

Strax sydost om programområdet ligger Tierps vård
centrum med vårdcentral, BVC, MVC och ungdomsmottagning. Se karta sid 4.

TRAFIK
Tierps köping nås via E4:an och väg 292 i sydväst
samt väg 740 i norr. Programområdet nås närmast
från väg 292 eller Gävlevägen. Väg 292 har idag en
högsta tillåten hastighet på 90 km/h. Utmed vissa
sträckor gäller 50 och 70 km/h. Tillåten hastighet
på Gävlevägen är idag 50 km/h. Norr om området
löper också Industrigatan som är infartsväg till Tierps
köping, där man idag får köra i 70 km/h.
Trafikmängden idag utmed E4:an mäts vägtrafiken
till 13 000 fordon för ett årsmedeldygn. För väg 292
är siffran 2915 fordon. Utmed Industrivägen mäter
man knappt 5000 fordon för ett årsmedeldygn.

SERVICE
OFFENTLIG
Flera skolor ligger i nära anslutning till program
området. På andra sidan Gävlevägen, knappt 200
meter från området, ligger Tierps gymnasium Hög
bergsskolan och grundskolan Aspenskolan. I centrum, norr om järnvägen, ligger ytterligare en grundskola, Centralskolan. I direkt anslutning till området
ligger förskolorna Mattisborgen och Traktorn. Fler
förskolor finns i centrum.
I Tierps centrum, norr om järnvägen ligger bibliotek

KOMMERSIELL
I Tierps centrala delar inom kvarteren närmast järnvägen återfinns köpingens huvudsakliga utbud av
dagligvaruhandel såsom flera livsmedelsbutiker,
apotek, restauranger, blomsterbutiker, kiosker och
systembolag. Här återfinns även mindre butiker med
handelsutbud inom färg- och tapet, skor, kläder sportutrustning och elektronik.
Mesta delen av köpingens sällanvaruhandel och verksamhetsutbud är lokaliserade utanför köpingens mest
centrala delar, såsom i anslutning till silon, i köpingens norra del i anslutning till väg 292, samt strax
nordväst om aktuellt programområde, på andra sidan
Industrivägen (väg 740). Det sistnämnda området
befinner sig under utbyggnad och en planläggning är
pågående för att ytterligare utöka områdets storlek.
I direkt anslutning till programområdet utmed Gävlevägen ligger en bensinstation. Vid Gävlevägen, ca
250 meter från den nya bebyggelsen finns också en
livsmedelsbutik, Lidl.

FÖRENINGSLIV
I Tierps kommun finns ett aktivt föreningsliv inom
såväl idrott som kultur och annan verksamhet. Många
föreningar har en lång tradition bakåt.

ARBETSPLATSER, VERKSAMHETER
Arbetspendlingen i Tierp är mycket stor. Drygt
hälften av de förvärvsarbetande som bor i kommu15
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nen pendlar till en arbetsplats utanför kommunen.
Inpendlingen är också stor. På närmare en fjärdedel
av arbetsplatserna inom kommunen arbetar inpendlare.
Tierps näringsliv utmärker sig med en stor andel
sysselsatta inom industri (tillverkning och utvinning)
och liten inom företags- och informationstjänster.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

Inom programområdets åkermark finns diken som
måste hanteras i det fortsatta planarbetet. Inga kända
dikesföretag finns inom området.

VÄRME

STÖRNINGAR OCH RISKER

Fjärrvärmeverket i Tierp har god kapacitet för de
områden som det är avsett för och en successiv
utbyggnad av ledningsnätet äger rum i framför allt
Tierps köping. Fjärrvärmeledningar finns i anslutning
till området.

FARLIGT GODS

EL, TELE, DATA
Det går en ledning för bredband genom program
området från väg 292 i nordväst till bostadshusen på
Tegelbruksgatan. Den korsar bäcken ungefär mitt i
programområdet. Läget för ledningen är osäker. Det
finns även el- och bredbandsledningar i Bondeparken
som kan påverkas av programförslaget.

VA, DAGVATTEN
Idag finns inga vatten och avloppsledningar inom
området. Området angränsar till kommunens verksamhetsområden för vatten- och avloppsförsörjning
och kommer att ingå i verksamhetsområdet. Ledningar kommer att dras i allmänna gator och allmän
plats.
Området avrinner idag mot områdets vattendrag
(bäcken) som har höga naturvärden och därför
ställs höga krav på dagvattenhanteringen i
16

området. För att uppfylla regionala miljömål och
miljökvalitetsnormerna enligt Vattendirektivet kan det
vara nödvändigt att anlägga dagvattendammar där
dagvatten kan renas och senare anslutas till bäcken.
Enligt översiktsplanens rekommendationer ska
infiltration av dagvatten eftersträvas.

Utmed programområdets västra gräns går länsväg 292
som är primär transportled för farligt gods. Vägen
löper från E4:an i Tierp och vidare österut till Hargs
hamn. En
riskanalys har tagits fram (Tyréns AB 2014-05-05)
som redovisar att ett minsta skyddsavstånd till vägen
med avseende på farligt gods är 60 meter för bostadsbebyggelse och 40 meter för mindre känslig bebyggelse som exempelvis verksamhetslokaler och handel.
Riskreducerande åtgärder i form av skyddsvall längs
med vägen, friskluftsintag och uteplatser vända bort
från vägen är en förutsättning för att kunna bygga
inom de rekommenderade skyddsavstånden.

STÖRANDE VERKSAMHET
I den pågående planäggningen för industriområdet
norr om programområdet föreslås verksamheter som
inte kommer att innebära någon störande påverkan på
omgivningen. Industri av tyngre karaktär hänvisas till
ett annat industriområde i köpingen (norr om järnvägen).
I programområdets norra del, på den privata fastighe-

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

BILAGA AK01
Ekvivalent ljudnivå
2 m över mark i dBA

ten i anslutning till rondellen pågår verksamhet med
drivmedelshantering. Utmed Gävlevägen, nordost om
Bondeparken ligger en bensinstation. Riskavstånd
mellan verksamheterna och bebyggelse kommer att
behöva beaktas i kommande detaljplanearbete.
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FÖRORENAD MARK
Området utgörs av jordbruksmark och är sedan tidigare obebyggt, marken antas därför inte vara förorenad.

BILAGA AK01

Område: Tierp
Beräkning: Vägtrafikbuller
Datum: 2014-03-28
Standard: RAPPORT 4653
Beräkningsprogram: SoundPlan
Uppdrag: 253623
Ritad av: Nicklas Engström
Granskad: Daniel Söderström
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Ljudutbredningskarta visande ekvivalent ljudnivå inom
BILAGA AK02
programområdet uppmätt 2 m över mark.

Utredningen visar att det går att bebygga området
utan bulleråtgärder cirka 35 meter från väg 292, där
riktvärdet om 55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid
fasad och 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats kan
uppnås.

www.tyrens.se

Maximal ljudnivå
2 m över mark i dBA

TRAFIKBULLER
Länsväg 292 utgör en bullerkälla för programområdet. En bullerutredning har tagits fram (Tyréns AB
2014-05-05). Större delen av programområdet bedöms
ha en god ljudmiljö för bostäder. För området närmast
väg 292 uppgår de dygnsekvivalenta ljudnivåerna för
vägtrafiken till 70 dBA vilket överskrider Boverkets
riktvärde på 55 dBA ekvivalent nivå utomhus vid
fasad. Den maximala ljudnivån beräknas uppgå till 75
dBA eller mer, vilket är högre än riktvärdet 70 dBA
maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad. Se
redovisade ljudutbredningskartor.
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Område: Tierp
Beräkning: Vägtrafikbuller
Datum: 2014-03-28
Standard: RAPPORT 4653
Beräkningsprogram: SoundPlan
Uppdrag: 253623
Ritad av: Nicklas Engström
Granskad: Daniel Söderström

VATTENSKYDDSOMRÅDE
Programområdet gränsar i söder till vattenskydds
område för vattentäkt. För att skydda grundvatten
förekomsten mot utsläpp och annan negativ påverkan
ska gällande skyddsföreskrifter beaktas.
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Beräkningsprogram: SoundPlan
Uppdrag: 253623
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Granskad: Daniel Söderström
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programområdet uppmätt 2 m över mark.

ÖVERSVÄMNINGSRISK
I rapporten ”Översiktlig översvämningskartering längs
Tämnarån, Sträckan Harbo till mynningen www.tyrens.se
i Bottenhavet, Rapport nr 53, 2006-09-29” anges översiktlig
översvämningsrisk. Enligt denna kartering berörs inte
17
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programområdet varken av översvämning för 100-årsflöde eller av översvämning för beräknat högsta flöde
för Tämnarån, enligt Flödeskommitténs riktlinjer för
dammdimensionering (riskklass I dammar).
Programområdet utgör dock avvattningsområde
för omgivande åkrar vilket kan innebära risk för
översvämning. Detta bör utredas vidare i det fortsatta
planarbetet.

GEOTEKNIK
En översiktlig geoteknisk bedömning har gjorts för
området (2014‑04-11).

Ri

sk

20 meter från
släntkrön bäck

40

Preliminärt bedöms grundläggning av bostadshus i
ett plan kunna ske med bland annat kompensations
grundläggning, vilket innebär att man inte belastar
marken ytterligare. För byggnader i två våningar
och högre bedöms grundläggning preliminärt utföras
med stödpålar slagna till fast botten. Marken under
vägar kan i princip förstärkas på samma sätt som
byggnader i ett plan.
Preliminärt bör anläggningar med hänsyn till skred
risk inte uppföras närmare än 20 meter från släntkrön
mot bäcken, men detta måste utredas noggrant i kommande detaljplanearbete.
Kompletterande undersökningar bör göras för att
få en mer korrekt bild av jordlagerföljderna inom
området och göra säkrare bedömningar av erforderliga markförstärkningar och grundläggningsåtgärder.
Även portrycks- och grundvattensituationen samt
stabiliteten mot bäcken måste undersökas vidare.
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Radon utgör en olägenhet för människors hälsa om
radonhaltens årsmedelvärde i bostäder och arbetsplatser är högt. Området ligger inom område med förhöjd
radonpotential. Där det förekommer för höga halter
av radongas ska byggnaderna uppföras radonsäkert.
Radonmätning bör göras inför slutbesiktning.

ELEKTROMAGNETISKA FÄLT
Det finns ett luftburet kraftledningsstråk ca 400 meter
från programområdet.

Sammanställning av rekommenderade bebyggelseavstånd
med hänsyn till risk från farligtgodstrafik, vägtrafikbuller
och skredrisk. Riskavstånd 60 meter avser bostäder och 40
meter verksamhetslokaler och handel.
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För att uppfylla Svenska Kraftnäts magnetfältspolicy
ska ny bebyggelse där människor vistas varaktigt
placeras 80 meter från en 220 kV-ledning respektive
130 meter från en 400 kV-ledning.
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PLANFÖRSLAG
OMFATTNING OCH KARAKTÄR
Programförslaget möjliggör ca 250 bostäder samt
förskola och handel i mindre omfattning (i illustrationsplanen på sid 20 redovisas ca 280 bostäder).
Kring detta finns gator, torg och grönstruktur. Förslaget bygger vidare på Tierps karaktär av småstad, med
trädgårdsstaden som förebild. Detta innebär blandad
bebyggelse, småskalighet med måttlig exploatering,
kvartersstruktur med medvetet formade gaturum samt
egna trädgårdar.
För att skapa ny bebyggelse som är väl sammankopplad med den befintliga tätorten föreslås bostadsbebyggelse i tre områden:
Väster om bäcken föreslås ett större område med
blandad bebyggelse – ”Trädgårdsstaden” – med

villatomter, parhus, radhus och kedjehus, flerfamiljshus och förskola. Detta område angörs från centrala
Tierp via Bondeparken – ”Entré Bondeparken” – och
en ny bilbro över bäcken, samt via två infarter från
väg 292. I norra delen av trädgårdsstaden föreslås villatomter – ”Norra villorna”.
Öster om bäcken föreslås Bondegatan, Mattiasgatan
och Tegelbruksgatan förlängas ner mot bäcken och
området mellan bäcken och befintlig bebyggelse
förtätas med radhus och kedjehus kring en offentlig
plats – ”Triangelparken”.
I södra delen av programområdet, öster om kyrkogården föreslås Liljevägen förlängas väster om bäcken
med villatomter – ”Södra villorna”.
I norra delen av programområdet, på andra sidan väg
292, föreslås ett område för verksamheter/handel likt
befintliga verksamheter inom angränsande område
”Sydvästra industriområdet” norr om väg 740.

Exempel trädgårdsstad, illustration White arkitekter
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STRUKTUR
Gatunätet i Trädgårdsstaden består av ett huvudstråk
och två sidostråk samt tvärgator som bildar en organiskt utformad rutnätsstruktur. Det västra stråket
följer riktningen i väg 292 medan det östra stråket tar
upp bäckens slingrande form. Gatunätet kopplar på
Tierps befintliga gatunät via de stigar och parkområden som finns bevarade mellan husgrupperna vid
Bondegatan, Tegelbruksgatan och Mattiasgatan.
Bäcken byggs över med en bilbro i Bondeparkens
förlängning och med tre gång- och cykelbroar i förlängning av befintliga gator.

Referensexempel trädgårdsstad, platsbildning

Kvarteren som bildas är av olika storlekar och rymmer 10-20 bostäder beroende på bostadstyp. Tätheten
är som störst vid entrén till och i de centrala delarna
av det nya området, med radhus och flerfamiljshus,
medan det i utkanten av området föreslås kedjehus
och villabebyggelse på större tomter.
Bebyggelsens utbredning begränsas dels av riskavståndet 60 meter från väg 292 och dels av säkerhetsavståndet 20 meter till bäckens släntkrön där marken
inte bedöms tillräckligt stabil för bebyggelse.

DE OFFENTLIGA RUMMEN
Väl utformade offentliga rum är av stor betydelse för
områdets attraktivitet och för att locka människorna
att gå och cykla istället för att ta bilen vid korta resor.

TORG OCH PLATSBILDNINGAR
Två offentliga platser föreslås i Trädgårdsstaden.
Vid platserna kan bebyggelsen vara tätare och det
är viktigt att platserna får tydliga rumsliga avgränsningar. Platserna kan utformas så att biltrafiken leds

Referensexempel trädgårdsstad, gaturum

enkelriktat på var sida och bildar ett torg i mitten som
kan förses med träd och sittbänkar. Den viktigaste
platsen blir den närmast bilbron vid Bondeparken.
Där föreslås en förskola placeras och flerfamiljshus
möjliggörs runt torget. Här ska även verksamheter i
bottenvåningen möjliggöras.
I området öster om bäcken bildas också en plats som
kan fungera som samlingsplats för närområdet, med
lek och sittbänkar – Triangelparken.
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Den viktigaste entrén till området är den nya gatan
mellan Gävlevägen och den föreslagna bilbron över
bäcken, ”Entré Bondeparken”. Den ska signalera det
nya området och inbjuda till gång- och cykeltrafik.
Det som idag är en bred parkremsa föreslås bebyggas med radhus. Entrégatan utformas med en bred
gång- och cykelväg mellan alléträd och körbana som
möjliggör busstrafik och kantstensparkering (se gatusektion 1).
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Huvudstråket inom Trädgårdsstaden utformas med
alléträd och parkeringsplatser mellan träden, gångbana på ena sidan samt gång- och cykelväg på andra
sidan. Husen placeras med förgårdsmark mot gatan.
Huvudstråket föreslås ha en tillräcklig bredd för att
bussar ska kunna köra genom området (se gatusektion 2). För att inte uppmana till smittrafik genom
området kröker huvudstråket förbi offentliga platser.

Gatusektion 1
Gatusektion 2
Gatusektion 3
Gatutyper i norra delen av programområdet

s väg
Adam

Antalet parkeringsplatser som får plats mellan allé17
träden motsvarar inte antalet bostäder så boendeparkering måste anordnas inom kvarteren.
7
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Gatusektion 1 (entrégata)
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Gatusektion 2 (huvudstråk)

22

Gatusektion 3 (övriga gator)

kvartersmark

kv

Övriga gator föreslås utformas med enkelsidig kantstensparkering, med eller utan träd, med gångbanor
på var sida om gatan och förgårdsmark mot bostadshusen. Trafikmängden på dessa gator kommer att
vara så låg att cykling kan ske på körbanan (se gatusektion 3).
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GRÖNSTRUKTUR, PARKER, REKREATION
Det föreslås två grönstråk genom programområdet
– det befintliga längs med bäcken och ett nyanlagt
längs med väg 292. De två stråken binds ihop via den
gamla ängsvägen i norra kanten av programområdet
och de strålar samman i de öppna grönytorna där
bäcken kröker ut mot väg 292.

BÄCKEN
Bäckens trädbevuxna grönområde ger en stark karaktär åt området, och detta bör bevaras och utvecklas.
Bäckfåran bör i rimlig mån röjas från sly för att synliggöra vattnet och ge möjlighet att komma nära vattnet. Det skyddsområde om 20 meter från släntkrön
som finns kan delvis tas i anspråk för privata trädgårdar, men det bör också finnas plats för gång- och
cykelstråk och med jämna mellanrum platser för lek
och rekreation, liksom utrymme för odling, framför
allt på östra sidan av bäcken i anslutning till flerfamiljshus med bostäder som saknar egen trädgård.
De aktivitetstäta ytorna bör koncentreras till de broförbindelser som föreslås, och mest intill Bondega-

tans förlängning i anslutning till det föreslagna torget
och förskolan.
Gångvägar anläggs på båda sidor om bäcken. På
östra sidan kan gångvägen vara smalare och ligga
nära bäckfåran för att öka vattenkänslan, med ljud,
ljus och doft. På västra sidan, i anslutning till den nya
bebyggelsen föreslås en bredare grusad gång- och
cykelväg en bit från bäcken för att möjliggöra plana
rekreationsytor mot bäcken.

TRÄDBÄLTET
Ytan mellan bostadskvarteren och väg 292 är ett ca
40 meter och 500 m långt område där buller och risk
gör att det inte lämpar sig för bostadsbebyggelse. För
att skydda den närmaste bebyggelsen mot vind i det
platta landskapet föreslås en läplantering med flera
olika träd- och buskarter i ett 5-35 meter brett bälte.
Träden väljs så att vegetationsbältet inte blir högre
än ca 8 meter och på långt håll inte skymmer den
karakteristiska höga vegetationen längs med bäcken.
Arterna väljs också för att skapa förutsättningar för
en ökad biodiversitet och gynna smådjur och insek-

ny bebyggelse
gång- och cykelstig
trädgård

lek

naturlek

gångstig
naturlek

lek

Programområdets grönstråk mot norr, med den nya bebyggelsen väster om bäcken till vänster, en bred gång- och cykelstig
som är den del av ”hälsans stig”, öppna ytor för lek och tillgänglig natur kring bäcken samt en smalare gångstig öster
om bäcken.
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ter. Vegegationsbältet ansluts till gatustrukturen med
allmänna gångstigar mellan tomterna på utvalda
ställen. Där kan bältet vara tunnare och eventuellt
helt släppa för att skapa utblickar mot landskapet. I
dessa områden kan skapas sittplatser och även öppna
gräsytor som kan användas för spontanidrott och lek.
En gångväg anläggs mellan vegetationsbältet och
trädgårdarna. Denna tydliggör också gränsen mellan
privata trädgårdar och offentliga rum.

PARKER
I södra delen av området slingrar sig bäcken i en böj
mot väg 292 vilket gör att det bildas en yta som inte
går att bebygga pga av säkerhetsavstånd till vägen
och till bäcken. Denna yta föreslås användas för bollplaner, eventuella dagvattendammar, utegym, lekplats. Det är viktigt att beakta säkerheten i anslutning
till väg 292 här, men genom att släppa läplanteringen
så bevarar man här en del av karaktären i det öppna
jorbrukslandskapet.

samutnyttjande av lekytor mellan förskolor, boende
och besökare. Fokus bör ligga på naturlek och utepedagogik men även traditionella lekredskap kan bli
aktuella. I anslutning till parken eller till gångstigen
bör även en eller flera grillplatser anordnas.

HÄLSANS STIG
I området föreslås en ca 3 km lång s.k. hälsans stig
anordnas. Det ska vara en sammanhängande, tillgänglig promenadväg med möjlighet till aktiviteter
längs vägen, men också lugna kontemplativa platser.
Exempel på aktiviteter längs hälsans stig är utegym,
sittbänkar, grillplats, odlingslotter, lekpark, bollplan,
bryggor vid bäcken, planteringar.
Eftersom området är så stort är det viktigt att skötselfrågan beaktas vid utformning av de offentliga
platserna.

I anslutning till bilbron vid Bondeparken och den
föreslagna förskoletomten kan lekplatser anläggas på
båda sidor om bäcken. Här finns goda möjligheter för

läplantering

väg 292

ny bebyggelse
gångstig

dike

trädgård
dagvatten

Trädbältet - grönstråk längs med väg 292 med en läplantering av träd och buskar av olika arter, en gångstig som är en
del av ”hälsans stig”, möljighet till dagvattenhantering mot den nya bebyggelsen och deras trädgårdar.
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Illustration över Hälsans stig, med föreslagna grönytor och rekreationsstråk utmed bäcken.
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BEBYGGELSE
I programområdet föreslås en blandad bebyggelse
med mindre flerfamiljshus, radhus, kedjehus, parhus och villor. Den huvudsakliga skalan kommer att
vara två våningar, men flerfamiljshus upp till fyra
våningar bör tillåtas i anslutning till det centrala torget. Kvarterens storlek varierar genom att gatustrukturen är oregelbunden, vilket främjar en blandning av
olika bostadstyper inom varje kvarter.
Det är viktigt att optimera kvartersstorlekarna för
att minimera gatulängden samtidigt som gator ska
upplevas gena och markanvändningen ska vara
effektiv.
Typkvarter med blandad bebyggelse, radhus, flerfamiljs
hus och parhus, små parkeringsplatser och passage
genom kvarteret.

Huvudprinciperna för placering av byggnader inom
kvarteren bör vara att
• byggnaderna ska hålla en jämn linje mot gatan
• bostadshusen ska placeras ut i kvarterens hörn,
förutom fristående villor
• tomterna ska ha förgårdsmark för att minska den
direkta insynen, och ta vara på sollägen
• kvarteren ska ha en större täthet mot huvudstråket
• egna garage bör undvikas mot huvudstråket –
gemensamma parkeringslösningar inom kvarteren
är att föredra för att skapa en trädgårdsstadskänsla
• byggnaderna placeras så att alla bostäder får tillgång till uteplatser med bra sollägen.

Den klassiska trädgårdsstaden har en sammanhållen
gestaltning med omsorg om detaljerna. Här ett exempel på
en entré.
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Omkring de två torgen i Trädgårdsstaden föreslås
en tätare bebyggelse, och vid det centrala torget kan
med fördel flerfamiljshus i 2-4 våningar med möjlighet till verksamheter i bottenvåningen placeras.Här
föreslås också en förskola med en förskolegård som
ansluter till rekreationsstråket längs med bäcken.

PLANFÖRSLAG

Det finns möjlighet att placera ett vårdboende alternativt ytterligare en förskola öster om bäcken i Tegelbruksgatans förlängning.
Inom området för handel i den norra delen av
programområdet, på andra sidan väg 292 föreslås att
tillåta bebyggelse för handel, småindustri/hantverk
och kontor likt markanvändningen inom ”Sydvästra
industriområdet” på andra sidan väg 740.

TRAFIK
TRAFIK OCH PARKERING
Gatunätet består av ett huvudstråk och två sidostråk
samt tvärgator som bildar en organisk rutnätsstruktur.
Området och kopplas till centrala Tierp och stationen
genom att huvudstråket ansluts till en ny entrégata
genom Bondeparken, mellan bäcken och Gävlegatan.
Området nås också från väg 292 på två ställen. Den
naturliga kopplingen är i nordvästra delen av området, och där kan infarten samordnas med infart till
handelsområdet strax söder om rondellen. För att
angöra området även söderifrån och eftersom den
norra infarten ligger i den sista etappen av området
behövs ytterligare en infart från väg 292. Vid de nya
infarterna krävs troligen breddning av väg 292 med
separata svängningskörfält. Detta ska utredas i samband med planarbetet.
Parkering ska i första hand ske på kvartersmark.
Gaturummen utformas med kantstensparkering med
plats för besökande. Möjlighet finns att anordna en
parkeringsplats i anslutning till den norra infarten
från väg 292. Eftersom detta är entrén som signalerar
området är det viktigt att parkeringsplatsen gestaltas
med stor omsorg och med växtlighet så att den inte
bryter mot områdets karaktär.

Referensbilder trädgårdsstad
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GÅNG- OCH CYKELSTRÅK
Gång- och cykelförbindelser föreslås för att snabbare
nå målpunkter såsom skola, idrottsplats och centrum
m.m. Möjlighet till flera olika vägval gynnar gångoch cykeltrafik, så därför föreslås utöver den nya bilbron vid Bondeparken tre nya gång- och cykelbroar
över bäcken.
Nya gång- och cykelstråk kopplas ihop med befintliga, mot centrum, mot väg 292 och vidare söderut
mot Nathanaelskyrkan. I områdets norra del, utmed
den västra sidan av väg 292, föreslås en ny gång- och
cykelbana för att koppla ihop programområdet med
handelområdet norrut.

En kombinerad gång- och cykelbana föreslås också
längs med bäckens västra sida, denna får gärna vara
grusad för att ge känslan av parkväg.
Lutningar på gator, gång- och cykelvägar ska följa
gällande rekommendationer för god framkomlighet.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
VATTEN OCH AVLOPP
Programområdet kommer att anslutas till kommunalt
vatten och avlopp. En va-utredning ska tas fram i
samband med detaljplaneskedet.

VÄRME
Området kan anslutas till befintligt fjärrvärmenät.

EL- OCH TELE
Behov av ny elnätstation ska utredas i det fortsatta
planarbetet.

Befintlig cykelbana
Ny cykelbana
Ny cykelväg i park
Cykling i blandtrafik

Cykelnät
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anses påverka dem.

BEHOVSBEDÖMNING

Programområdet gränsar till Nathanelskyrkan som
är orienterad i nord-sydlig riktning och i anslutning
till den tillhörande kyrkogård. Vid kyrkan återfinns
lämningar i form av gravfält respektive hög (210:1
samt 223:1). Dessa blir inte påverkade av programförslaget.

I enlighet med bestämmelserna i 5 kap § 18 Plan- och
bygglagen och 6 kap Miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om detaljplaner och
program kan medföra betydande miljöpåverkan.
Syftet med behovsbedömningen är att upptäcka eventuella konflikter och risker mellan önskemålen om
exploatering och miljö, hälsa eller hushållning med
naturresurser. Behovsbedömningen utgör underlag
för kommunens beslut om en miljöbedömning ska
utföras för programmet.
Sammantaget bedöms föreslaget planprogram inte
medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
beskrivs i Miljöbalken 6 kap, men behovet av att evntuellt studera konsekvenserna av förslaget närmare i
en miljökonsekvensbeskrivning kan inte uteslutas.

LANDSKAPSBILD OCH KULTURMILJÖ
Planförslaget innebär en förändring i landskapsbilden
då det befintliga flacka och öppna jordbrukslandskapet föreslås bebyggas med bostäder och handel/
verksamheter i upp till som mest fyra våningar. Den
befintliga gränsen för Tierps köping, idag naturligt
markerad av trädridån utmed bäcken, flyttas ut mot
väg 292. Vyn mot Tierps tätort kommer att utgöras
av den nya bebyggelsen sett från väst. För besökare
som kommer från E4:an kommer entrén till staden
förändras. Trädridån längs med bäcken bedöms
dock fortfarande vara synlig på håll, bakom den nya
bebyggelsen.
Sydost om området, utmed en äldre vägsträckning,
ligger några äldre gårdar från slutet av 1800-talets
laga skifte. Dessa ligger redan idag i anslutning till
nyare bebyggelse och programförslaget kan inte

RESURSUTNYTTJANDE
Programförslaget innebär att brukningsvärd
jordbruksmark måste tas i anspråk vid uppförande av
tilltänkt bebyggelse, infrastruktur och rekreationsytor.
Således innebär programmet ur denna enskilda
synpunkt en negativ påverkan på resurstillgången av
produktiv jordbruksmark.

NATUR OCH REKREATION
Bäcken som rinner genom området har idag höga
natur- och rekreationsvärden. Planprogrammet syftar
till att ta tillvara dessa värden genom att utveckla ett
aktivitetstråk kring bäcken och öka tillgängligheten
till denna genom nya gångstigar och anordnade ytor
för lek. I det fortsatta arbetet bör bäckens naturvärden
undersökas närmre och vilken hänsyn som måste
tas till dess flora och fauna. Bäcken omfattas inte av
strandskydd.
Programmet föreslår flera områden för rekreation
och lek, både i nära anslutning till bebyggelsen och
i anslutning till större öppna ytor. Områdets aktivitetsstråk utmed bäcken är också tänkt att ansluta till
befintligt populärt motionsstråk som angränsar till
området.
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DAGVATTEN OCH ÖVERSVÄMNING
Området tillhör avrinningsområde Tämnaren som
idag har en måttligt ekologisk status men som inte
uppnår god ekologisk status. För att uppfylla regionala miljömål och miljökvalitetsnormerna enligt
Vattendirektivet kan det vara nödvändigt att anlägga
dagvattendammar. Enligt översiktsplanens rekommendationer ska infiltration av dagvatten eftersträvas.
En dagvattenutredning ska tas fram i samband med
detaljplaneskede. Det finns möjlighet till öppna dagvattenlösningar i diken i grönstråket längs med väg
292, samt att anlägga en dagvattendamm. Möjlighet
finns också att utnyttja gatornas trädzoner för fördröjning/infiltration av dagvatten.

MARKFÖRORENINGAR
Området utgörs av jordbruksmark och är sedan
tidigare obebyggt, marken antas därför inte vara
förorenad.

TRAFIK
Planens genomförande bedöms kunna leda till en
vis ökning av biltrafik i närområdet, jämfört med
ett nollalternativ. I ett större perspektiv är dock
ändringen försumbar. Möjligheten för resor utan
personbil såsom pendling, gång, cykel är goda
tack vare närheten till köpingens centrum och
kollektivtrafik.
Påverkan på köpingens befintliga vägnät och trafikflöden beror till stor del på hur kommande trafiklösningar utformas. Frågan kommer att behöva utredas
ytterligare under fortsatt planutredning.

BULLER FRÅN VÄG 292
Större delen av programområdet bedöms enligt
30

bullerutredningen (Tyréns AB 2014-05-05) ha en god
ljudmiljö för bostäder. För området närmast väg 292
överskrids Boverkets riktvärde för både ekvivalent
ljudnivå och maximala ljudnivån.
Utredningen visar att det går att bebygga området
utan bulleråtgärder om byggnader placeras längre än
35 meter från väg 292.

RISK OCH SÄKERHET
Länsväg 292 är en primär transportled för farligt
gods. Programsförslaget har tagit hänsyn till det riskavstånd på 60 meter som den framtagna riskanalysen
redovisar. Se avsnitt Planeringsförutsättningar/Trafikbuller.
Utmed Gävlevägen, nordost om Bondeparken ligger
en bensinstation. I områdets nordvästra del, i anslutning till rondellen, finns idag verksamhet med drivmedelshantering. Efterföljande detaljplaner kommer
att syfta till att motverka bensinförsäljning i närheten
av föreslagen bostadsbebyggelse. Bebyggelsen inom
programområdet ska ta hänsyn till riskavstånd mellan
bebyggelse och drivmedelspumpen/lagret.
Service (offentlig och kommersiell)
Genom tillkomsten av ca 250 nya bostäder kan
programförslaget innebära att kommunen på sikt
kommer att behöva se över tillgången på köpingens
offentliga service i form av platser inom förskola och
skola. Programförslaget innebär i övrigt möjlighet
till ett bättre underlag för offentlig och kommersiell
service i köpingen.

SERVICE
Inom en mindre del av programområdets nordvästra
del föreslås ett nytt område för handel/verksamheter.

KONSEKVENSER

Området ligger för detta ändamål strategiskt till i närheten av E4:an och ett befintligt område för handel/
verksamheter (”Sydvästra industriområdet”) på andra
sidan väg 740. Programmets föreslagna handels/
verksamhetsområde avser inhysa verksamheter och
handel av mer bilberoende- och sällanköpskaraktär
och således bedöms inte befintlig dagligvaruhandel
i köpingens centrala delar påverkas negativt. Eventuellt kan påverkan på köpingens handel komma att
behöva studeras närmare under kommande planarbete
för att undvika negativa konsekvenser av programförslaget.

BARNKONSEKVENSER
Områdets småskaliga miljö och den goda tillgång till
friytor som bland annat närheten till aktivitetsområdet kring bäcken innebär, ger möjlighet till lek och
aktivitet samt stimulans av barnens rörelse- och upptäckarbehov.
För- och grundskolor finns i närområdet och planprogrammet föreslår också nya förskolor inom den nya
stadsdelen. Detta ger möjlighet för barn med olika
bakgrund att träffas. Planprogrammet ger, genom
utformningen av gaturummen med separerade gångoch cykelbanor skilda från biltrafiken, möjlighet till
trygga och trafiksäkra skolvägar för barn i området.
I närområdet finns god tillgång på idrottsplatser,
sport- och gymnastikhallar men också större närrekreationområden med möjlighet till spontanidrott,
vilket är viktigt för de lite äldre barnen.
Planprogrammet ger möjlighet till bra cykelvägar och
bidrar till att göra trafikmiljön mer säker för barn,
vilket både gör att barnen i större utsträckning kan ta
sig till sina fritidsaktiviteter själva och bidrar till att
minska de korta bilresorna.

SOCIALA KONSEKVENSER
Planprogrammet föreslår en blandning av upplåtelse
former men också hustyper; radhus, villor och flerbostadshus, vilket kan öka förutsättningarna för en
åldersmässigt och socialt blandad befolkning och
underlätta kvarboende på orten. Det kan också gynna
en generationsväxling.
De föreslagna naturliga mötesplatserna och torgen
inom programområdet kan gynna delaktighet i samhället.
Förslaget innebär en större täthet och att fler
människor kommer att röra sig in mot centrum. I
planprogrammet föreslås att byggnader ska placeras
mot gaturummet. Detta kan bidra till att öka den
upplevda tryggheten på gatorna både inom området
och i centrum.
Områdets gatustruktur kopplar till det befintliga
gång- och cykelnätet och är utformat för att underlätta för fotgängare och cyklister. Detta ökar områdets tillgänglighet och kan minska antalet korta
bilresor och gynna fysisk aktivitet. Förslaget möjliggör också för en eventuell framtida busslinje genom
området.
Den föreslagna gatustrukturen, ett organiskt rutnät
med ett tydligt huvudstråk, är utformad för att skapa
en tydlig orienterbarhet vilket gör det enklare att hitta
i området.
Hela programområdet ska göras tillgängligt för
personer med nedsatt rörelseförmåga.
Tierps storlek gör att området har nära till social
service som skolor och sjukvård.
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KOMMUNALA UTBYGGNADSKOSTNADER

MARKINNEHAV

Tierps kommun planerar förskoleverksamhet och
vårdverksamhet inom området.

Tierps kommun äger den del av området som har
fastighetsbeteckning Tierp 1:1. Fastighetsreglering är
beställd gällande Tierp 4:74 (1) och Tierp 4:125 (1).
Tierp 4:203 som Balingsta Fastigheter AB äger blir
också berörd av detaljplan 1036.

HUVUDMANNASKAP
Tierps Kommun äger vägar och VA-nät inom
planområdet.

KOMMUNAL MARKPOLITIK, MARKFÖRVÄRV
Tierps kommun avser anvisa och senare försälja delar
av området till olika exploatörer genom separata
avtal.

EXPLOATERINGSMÖJLIGHETER
Inom programområdet finns möjlighet att bygga ca
250 bostäder i blandad bebyggelse med lägenheter,
radhus och fristående hus samt verksamheter som
förskola, och vårdboende, verksamhet i bottenvåningar på flerbostadshus, samt handel eller icke störande verksamhet på verksamhetstomt i norra delen
av programområdet.

GEMENSAMMA ANORDNINGAR –
ANLÄGGNINGAR INOM ALLMÄN PLATS.
Lekplats, utegym, grillplats och Hälsans stig med
grusad gång/cykelväg kommer att anordnas.

EXPLOATERINGSEKONOMI
Markområde säljs för avstyckning och särtaxa om
150 % av grundtaxan tas ut för väg och VA-nät.
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KOSTNADSFÖRDELNING, DRIFT OCH
UNDERHÅLL
Tierps kommun avser vara huvudman för områdets
allmänna gatunät, varför kommunen kommer att
svara för anläggande, drift och underhåll.
Eventuellt kan en uppgörelse komma till stånd om
fördelning av anläggningskostnader mellan kommun
och framtida exploatörer.

UTBYGGNADSSTRATEGI
För att skapa ett attraktivt område är det viktigt att
skapa tydliga och attraktiva offentliga rum och service redan från början. Därför föreslås den första
etappen omfatta entréstråket i Bondeparken, bilbron
över bäcken, det centrala torget och förskolan. I
denna etapp ingår också upprustningen av den norra
delen av bäcksstråket för att koppla den nya bebyggelsen väl till norra delarna av Tierp och de målpunkter som finns där.
Den andra etappen är bebyggelsen i förlängningen av
Mattiasgatan och Tegelbruksgatan, ”Triangelparken”.
Denna etapp är relativt enkel att bygga ut.
Tredje etappen omfattar bebyggelsen i den norra
delen av Trädgårdsstaden och den norra infarten från
väg 292. I denna etapp ingår också parkområdet
mellan bäcken och väg 292 där bollplaner och dagvattendamm föreslås.
Oberoende av dessa etapper kan handels- och verk
samhetsområdet i norr och villatomterna i söder
byggas ut när behov finns.

GENOMFÖRANDE

X

3
1
3 2
X

Möjlig etappindelning
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REFERENSER

Översiktsplan 2010 - 2030 för Tierps kommun
Tierp 4:140 Risk- och bullerutredning, Tyréns
2014-05-05
Tierp 4:140 PM- Översiktlig geoteknisk bedömning,
Tyréns 2014-04-11
Tierp tar tillvara - Reviderat kulturmiljöprogram för
Tierps kommun 2001
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