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Alunda

På bostadsmarknaden i kommunen är Alunda en av orterna med högst efterfrågan. Flera nya utvecklingsområden för bostäder föreslås här 
i översiktsplanen.

Alunda är e   ungt samhälle. Orten delas i två delar 
av väg 288 och Kilbyån. De äldsta delarna av den 
moderna tätorten ligger på östra sidan av ån, i Fog-
hammar. Foghammars egnahems bebyggelsen kom 
till under perioden 1906 -1960. Den är tidstypisk med 
sina lummiga trädgårdar. Centrumbebyggelsen på 
andra sidan ån och väg 288 började ta form under 
1950- talet, i samband med den stora bebyggelseex-
pansion som inled des under 1940  och 1950- talet och 
som i princip pågå   sedan dess. 

Flerfamiljshusen fi nns framförallt runt centrum 
och busstationen. Resten av Alunda består av fl era 
olika villaområden och områden med gruppbyggda 
parhus. För närvarande växer Alunda främst genom 
planering som öppnar för både ny villabebyggelse 
och fl erbostadshus.

PROFIL

Alunda har en profi l som utpräglad boendeort, med 
goda kommunikationer i fl era väderstreck: inåt 
kommunen och utåt mot Uppsala och Arlanda. Här 
fi nns en del mindre verksamheter, men ingen tung 
industri.

Det fi nns e   bra basutbud av off entlig och kom-
mersiell service. Bland annat fi nns en livsmed-

elsbutik, apotek, folktandvård i ortens centrala delar 
och en vårdcentral planeras på Centrumvägen. Av 
kommunal service ligger skola (F -9), bibliotek samt 
sport - och idro  sanläggningar samlat. Förskolor, 
äldrebo ende och återvinningsanläggning fi nns på 
lite olika platser, men avstånden är inte så stora.

SÄRSKILDA VÄRDEN

Det omgivande odlingslandskapet är småskaligt och 
vackert, här fi nns många fi na vyer. Alunda fungera-
de tidigt som e   handelscentrum genom läget vid 
Olandsån. Det fi nns go   om fornmin nen i närom-
rådet. Kyrkan är från medeltiden och har varit nav i 
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det handelscentrum som senare utvecklades till e   
sockencentrum. Klockaregården från 1790- talet som 
ligger mi   emot kyrkan har bland annat använts 
som  sockenstuga.

LANDMÄRKEN OCH MÖTESPLATSER 

Alunda kyrka med omgivande miljö är e   viktigt 
landmärke och skapar en fi n entré mot väster. Det 
är en miljö värd a   bevara och lyfta fram. Det fi nns 
också möjlighet a   förstärka Alundas identitet som 
ung ort med nya land märken. 

Centrum, skolan, sporthallen, Landbadet och fot-
bollsplanerna är Alundas träff punkter. De här mö-
tesplatserna behöver kopplas ihop bä  re. Det fi nns 
också behov av a   y  erligare utveckla centrum.

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER

Med sina goda kommunikationer fi nns det stora 
möjligheter för Alunda a   utvecklas, framförallt 
genom a   befi ntliga bostadsom råden förtätas och 
knyts samman. Det kan ge en tydligare tätortsiden-
titet och är e   bra sä   a   ta vara på de investeringar 
som redan gjorts i infrastruktur. 

Tillkommande bebyggelse ska inte avskärma eller 

dölja viktiga landmärken. Samman hängande gröna 
stråk i och omkring sam hället ska bevaras, liksom 
de kulturhistoriskt intressanta miljöerna. Särskilda 
restriktioner gäller för tillkommande bebyggelse 
inom skyddsområde för reningsverket.

E   tätare samband mellan centrumområ dena på 
ömse sidor om väg 288 skulle kunna bidra till a   ut-
veckla centrum. Det fi nns plats för fl er verksamhets-
lokaler och även för en busstation på den norra sidan 
av väg 288. En stationsbyggnad skulle kunna förädla 
och ge Alundas centrumområde e   ”ansikte”.

UTMANINGAR

De utpekade bostadsområdena i Alunda är beroen-
de av en utbyggnad av det lokala reningsverket intill 
Foghammarsån. Utan en ökad kapacitet i renings-
verket är de utpekade bostadsområdena i Alunda 
inte möjliga a   bygga ut eftersom kapaciteten i 
dagsläget är begränsad. Olandsån har idag dålig 
ekologisk status som kan komma a   sä  a höga krav 
på en utbyggnad av reningsverket. 

Alundas centrum består främst av stråket längs 
centrumvägen. Det fi nns idag e   begränsat utbud 
av service och a  raktioner längs stråket och de  a 
behöver utvecklas i takt med a   Alunda växer för a   

orten inte ska bli en ”sovstad”. Om Alunda på sikt 
växer öster om väg 288 så fi nns utmaningar med a   
skapa förutsä  ningar och tillgänglighet för kollek-
tivtrafi ken på den östra sidan om väg 288.
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Bostäder, större områden
Bostadsområden som klassas som större områden är 
områden som lämpar sig för helt nya bostadsområ-
den och viss grad av service.

BS 100 - TALLBACKEN

E   större bostadsområde norr om det befi ntliga 
industriområdet. Området består till stora delar av 
skogsmark och angränsar till utspridda villor längs 
med Skyndelnvägen. I de  a område ska blandad 
bebyggelse prioriteras i form av friliggande villor, 
parhus, radhus och kedjehus. Bebyggelsen ska natu-
ranpassas för a   behålla omkringliggande naturvär-
den och nya bostadsområden ska innehålla gröna 
miljöer för lek och rekreation. Naturvärdesinvente-
ring och dagva  enutredning ska göras vid detaljpla-
neläggning. Gång- och cykelvägar ska planeras i 
samband med exploatering och knyta samman med 
befi ntlig infrastruktur. Behov av framtida förskola/
skola bör undersökas i framtida planering av områ-
det. Söder om området fi nns en buff er  on utpekad, 
S 101, mot närliggande industriområde. Trots de  a 
kan y  erligare buff ert behöva sparas inom det utpe-
kade området för a   undvika miljöstörningar såsom 
buller, lukt eller andra olägenheter.

Södra delarna av området har blivit inventerat med 
hänsyn till natur- och friluftsvärden som visar på 
låga till medelhöga värden. E   mindre område i de 
norra delarna består av fornlämningar och risk för 
skred, därför bör buff er  oner för fornlämningar 
och skredområden tas i beaktning vid detaljpla-
neläggning. Delar av området består av lågpunkter, 
speciellt i de norra delarna.

BS 101 - BJÖRNHÅLSSKOGEN 3

Större bostadsområde som förlänger Björnhålssko-
gen e   och två i norra delarna av Alunda. Området 
består främst av skogsmark och e   brutet jordbruks-
landskap. I de  a områdes ska blandad bebyggelse 
prioriteras i form av friliggande villor, parhus, 
radhus, kedjehus eller fl erbostadshus. Bebyggelsen 
ska naturanpassas för a   behålla omkringliggande 
naturvärden och nya bostadsområden ska innehålla 
gröna miljöer för lek och rekreation. En förlängning 
av R100 föreslås för a   knyta samman de  a område 
med Alundas största rekreationsområde i de cen-
trala delarna. Gång- och cykelvägar ska planeras i 
samband med exploatering och knyta samman med 
befi ntlig infrastruktur. Behov av framtida förskola/
skola bör undersökas i framtida planering av områ-
det.

Fornlämningar har identifi erats inom det utpekade 
området och måste tas i beaktning vid detaljpla-
nering. Buff er  oner för fornlämningar ska tas i 
beaktning i en framtida utbyggnad av området. 
Västra och sydöstra delarna av området består av 
lågpunkter och därför ska en dagva  enutredning 
göras i samband med detaljplanering av området.

BS 102 - LÖVHAGEN

Det största området i Alunda som föreslås för be-
byggelse. Majoriteten av området består av skogs-
mark och angränsar till gol  anan i norr. I de  a 
område ska blandad bebyggelse prioriteras i form 
av friliggande villor, parhus, radhus, kedjehus eller 
fl erbostadshus. Bebyggelsen ska naturanpassas för 
a   behålla omkringliggande naturvärden och nya 
bostadsområden ska innehålla gröna miljöer för lek 
och rekreation. Naturvärdesinventering och dag-
va  enutredning ska göras vid detaljplaneläggning. 
Gång- och cykelvägar ska planeras i samband med 
exploatering och knyta samman med befi ntlig infra-
struktur. Ny genomfart till området behöver anord-
nas på e   hållbart sä   för en fungerande genomfart-
strafi k. Ny anslutning från väg 288 anses nödvändig 
(K104).  I och med a   de  a område möjliggör e   stort 
antal bostäder är det möjligt a   viss samhällsservice 
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behöver etableras i området som bland annat försko-
la, livsmedelsbutik med mera. 

I östra delen fi nns e   låglänt område där va  en 
ansamlas vilket kan utny  jas för a   anordna en 
eventuell dagva  endamm. I nordöstra delen, 
angränsande mot gol  anan ligger e   fornlämnings-
område som ska tas i beaktning. I några mindre 
delar av området fi nns det risker för skred. Buff ert-
zoner för fornlämningar och skredområden bör tas 
i beaktning i detaljplaneläggning och utredningar 
kan komma a   krävas. 

BS 103 - SKOGSHYDDAN

Angränsande område till BS102 - Lövhagen och 
nära befi ntlig bebyggelse i Foghammar. Majoriteten 
av området består av skogsmark. Anpassning till 
Foghammars befi ntliga bebyggelse ska göras för a   
inte påverka bebygelsestrukturen längs Fogham-
marvägen och Ekebyvägen negativt. I Foghammar 
fi nns en välbevarad egnahemsbebyggelse från 
1900-talets första hälft. Detaljerad information om 
området fi nns i kommunens kulturmiljöprogram 
Jord och Järn från 1999. I övriga delar av området ska 
blandad bebyggelse prioriteras i form av friliggande 
villor, parhus, radhus, kedjehus eller fl erbostadshus. 
Bebyggelsen ska naturanpassas för a   behålla om-

kringliggande naturvärden. Gång- och cykelvägar 
ska planeras i samband med exploatering och knyta 
samman med befi ntlig infrastruktur. Området be-
höver kopplas samman med befi ntlig infrastruktur, 
exempelvis via Ekebyvägen. 

E   mindre fornlämningsområde fi nns angränsande 
till föreslaget område. Även e   mindre område där 
risk för skred fi nns i de östra delarna av området. 
Buff er  oner för fornlämningar och skredområden 
bör tas i beaktning i detaljplaneläggning. 

Bostäder kompletterande
Områden som hör till denna kategori är mindre 
områden för nya enstaka bostäder i anslutning till 
befi ntlig bebyggelse.

BK 100 - KLEV

Längs med väg 684 ligger Klev som består av fri-
stående hus och lantbruksfastigheter från mi  en av 
1800-talet till 2000-tal. Området är utmarkerat i kom-
munens kulturmiljöprogram Jord och järn från 1999, 
då bland annat stora fornlämningsfynd har gjorts 
på platsen. Området är utpekat som e   utvecklings-
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område eftersom det fi nns potential a   komple  era 
med friliggande hus längs med väg 684. Stor hänsyn 
ska tas till den befi ntliga bebyggelsestrukturen och 
landskapet. Några mindre områden med risk för 
skred och låglänta delar fi nns inom det markerade 
området och ska tas i beaktning. 

BK 101 - SKYNDELNVÄGEN

Skyndelnvägen (väg 685) består av fristående hus 
och några enstaka gårdar. I de  a område fi nns det 
möjlighet a   komple  era med friliggande hus längs 
med Skyndelnvägen. Hänsyn ska ta tas till befi ntlig 
bebyggelsestruktur. Två större områden längs med 
Skyndelnvägen är låglänta och bör inte bebyggas. 
I de norra delarna av det utpekade området ska 
särskild hänsyn tas till riksintresset för kulturmiljö-
vård. Området återfi nns även i kommunens kultur-
miljöprogram Jord och järn från 1999 på sidan 222. 
Ovanligt välbevarade fornlämningsområden har 
hi  ats och stor försiktighet måste tas vid planering 
av bebyggelse. 

BK 102 - KORSÄNGSLÄNGAN

Vid Marma längs med Korsängsvägen fi nns idag 
e   område som består av barr- och lövträd. Områ-
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det föreslås fungera som en naturlig förlängning 
av antingen bostadsområdet vid omkringliggande 
Rundvägen eller Hugo Fredrikssons väg och dess 
bebyggelsestruktur. Bullerdämpande åtgärder kan 
behövas utmed Korsängsvägen, exempelvis genom 
a   en naturlig barriär av träd lämnas kvar. 

BK 103 - FURUBERG

Mindre utvecklingsområde som angränsar till U102 
som består av barr- och lövträd. I de  a område före-
slås en kompletering av bebyggelsen vid Rundvägen 
eller  Movägen. Området angränsar till både Skyn-
delnvägen och Korsängsvägen och en bullerutred-
ning föreslås för a   anpassa bebyggelsen i området. 

BK 104 - TORPÄNGEN

I de  a område fi nns det planlagda bostäder som 
ännu inte är utbyggda och de  a område har potenti-
al a   knyta samman med Prästgårdsgärdet. Områ-
det fi nns med i Jord och järn eftersom det angränsar 
till Alunda kyrkomiljö som hänsyn ska tas till. Efter-
som området ligger intill Skyndelnvägen ska hänsyn 
till buller tas i framtida planering. Norra delarna har 
tidigare utre  s i detaljplan för Prästgårdshöjden där  
området uteslöts på grund av underlag som visade 

på låglänta områden. I de nuvarande lågpunktskar-
teringarna bedöms området inte vara e   riskområde 
för översvämning och bör därför utredas på ny  .

BK 105- MARMAVÄGEN 2

Område som delvis är planlagt för bostäder men 
ännu inte utbyggt. Området bör bestå av blandad 
bebyggelse. Inom området fi nns partier med låg-
punkter och därför föreslås a   en dagva  enutred-
ning utföras vid planering av området.

BK 106 - SKUGGAN

Området består i dagsläget av både jordbruksmark 
och skogsmark. Det utpekade området föreslås bestå 
av blandad bebyggelse som en naturlig förlängning 
av Alunda längs med Marmavägen. E   senior-
boende eller trygghetsboende föreslås också ifall 
de  a inte går a   bygga på U106. Fornlämningar 
fi nns inom området som särskild hänsyn ska tas 
till. Närmast väg 288 fi nns e   låglänt parti som kan 
utredas för en potentiell dagva  endamm. Delar 
av det utpekade området fi nns med i Länsstyrel-
sens Naturvårdsprogram från 1987. På grund av 
programmets ålder bör en ny naturvärdesinvente-
ring göras. Området angränsar till framtida skola/

förskola S/F100 och hänsyn ska tas till skolans 
behov av mark i första hand. De  a innebär a   det 
utpekade bostadsområdet kan krympa. På grund av 
områdets placering längs med väg 288 ska även en 
bullerutredning utföras vid planering av området 
och lämpliga bullerdämpande åtgärder ska utföras. 
Då väg 288 också är transportled för farligt gods så 
ska en bebyggelsefri zon på minst 25 meter införas. 
Även inom 150 meter bör hänsyn tas till leden, och 
y  erligare beskrivning och vägledning om de  a går 
a   hi  a under Miljö och hälsorisker i kapitel IV.

BK 107 - FOGHAMMAR

I dagsläget består det utpekade området längs med 
Ekebyvägen av skog. Här föreslås en bebyggelse-
utveckling med särskild hänsyn till Foghammars 
historia som återfi nns i Jord och Järn på sidan 288 
för a   anpassas till befi ntligt bebyggelse. Området 
har även potential a   knyta an till BS104. Mindre 
låglänta partier fi nns i det utpekade området som 
hänsyn ska tas till samt e   mindre område med risk 
för skred längs med Ekebyvägen. 
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Industri och verksamheter
Områden i denna kategori lämpar sig för industrier, 
verksamheter och handelsområden. 

IV 101 - KLEV INDUSTRIOMRÅDE

Utbyggnad av befi ntligt industriområde i Klev. 
Naturliga skyddsbarriärer mellan industriområde 
och bostadsområden ska bevaras (S100 och S101). Vid 
detaljplaneläggning ska industriområdet ta hänsyn 
till befi ntliga bostadsområden samt framtida utpe-
kade bostadsområden. Tillräckliga barriärer mellan 
industri och bostäder är en viktig faktor vid utveck-
ling och vilken typ av verksamhet som är lämplig a   
tillåta måste utredas.

IV 101 - KYRKVÄGENS VERKSAMHETSOMRÅDE

Område för handel eller kontorslokaler. Ingen stö-
rande verksamhet som kan påverka närliggande bo-
stadsbebyggelse tillåts utöver Alunda brandstation 
som ligger i mi  en av området. Delarna närmast 
kyrkan är låglänt och ska tas i beaktning. Längs med 
väg 288 fi nns även risk för skred och höga bullerni-
våer som särskild hänsyn ska tas till vid planering 
av området. I närheten av området ligger Alunda 

kyrka som beaktning ska tas till i framtida planering 
för a   inte skymma sikten mot kyrkan.

Då väg 288 också är transportled för farligt gods så 
ska en bebyggelsefri zon på minst 25 meter införas. 
Även inom 150 meter bör hänsyn tas till leden, och 
y  erligare beskrivning och vägledning om de  a går 
a   hi  a under Miljö och hälsorisker i kaptiel 5.

IV 102 - HAPPSTA HANDELSOMRÅDE

Happsta handelsområde ligger i anslutning till 
Granngården, och här fi nns det goda möjligheter 
a    utveckla e   handelsområde med nya större 
lokaler samlat. Handelsområdet kan även innehålla 
kontorslokaler om behovet uppstår. En potentiell 
förorening fi nns utpekad i befi ntlig byggnad inom 
området och e   mindre skredområde i närheten av 
den. De  a behöver beaktas vid vidare planering. 
Naturvärdesinventering och dagva  enutredning 
ska göras i samband med detaljplaneläggning för 
området. 

Korridorer för infrastruktur
Hela eller delar av korridorerna kan i framtiden 

komma a   ianspråktas av infrastrukturobjekt.

IK 100 - ANSLUTNINGAR TILL BS 100 - TALLBACK-
EN

Två anslutningar ämnade a   vara huvudsakliga 
anslutningar till det större bostadsområdet BS100 
- Tallbacken från Skyndelnvägen. Båda anslutning-
arna ligger på lågpunktsområden och därför ska en 
hållbar lösning för avledningen av dagva  en anord-
nas i samband med byggnation.

IK 101 - KLEV

Korridor för infrastruktur föreslås för a   knyta 
samman BS101 med väg 684 och Korsängsvägen. 
Korridoren kan inrymma väg och gång/cykelväg. 
Området kring K101 är låglänt och särskild hänsyn 
ska tas till placering av korridoren. 

IK 102 - ALUNDA PENDLARPARKERING

Reserverat för framtida utbyggnad av befi ntlig 
pendlarparkering. Vid en framtida bebyggelseut-
veckling av Alunda bedöms den befi ntliga pendlar-
parkeringen inte räcka till. Längs med Ekebyvägen 
fi nns risk för skred som hänsyn ska tas till vid 
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planering av området. 

IK 103 - GC-VÄG OLANDSSKOLAN

Gång- och cykelväg (GC-väg) som föreslås mellan 
Olandsskolan och det planerade området S/F100 för 
framtida skola/förskola. En säker sträcka efter barns 
behov behöver utformas för denna korridor. Väg 288 
ligger längs med denna korridor och nödvändiga 
säkerhetsåtgärder måste göras i form av fysiska 
barriärer. Mindre områden där risk för skred och 
fornlämningar är identifi erade i området som hän-
syn ska tas till vid planering av GC-väg. 

IK 104 - SKOGSHYDDAN

Till områdena BS102 och BS103 föreslås en korridor 
för infrastruktur med väg samt gång- och cykelväg. 
BS102 och BS103 är två av de större områdena som 
är utpekade för bebyggelseutveckling och därför 
bedöms det nödvändigt med ny infrastruktur som 
kopplar samman med väg 288. Vid väg 288 föreslås 
även en pendlarparkering med tillhörande busshåll-
plats för a   främja kollektivtrafi ken. Mindre områ-
den för skred och e   fornlämningsområde vid väg 
288 måste tas i beaktning när korridoren planeras. 

Rekreationsutveckling
I denna kategori ingår grönområden, parker och 
områden för friluftsaktiviteter som kommunen vill 
utveckla i framtiden.

R 100 - ALUNDA REKREATIONSOMRÅDE

Mi   i centrala Alunda fi nns e   stort rekreations-
område som är lä  illgängligt från de fl esta delar av 
orten. Inom området fi nns idag: elljusspår, fotbolls-
planer och allmänt poolområde. 

Inom området tillåts utveckling av befi ntliga 
rekreationsfunktioner samt etablering av nya 
aktiviteter eller funktioner som överensstämmer 
med den befi ntliga användningen av området. Alla 
åtgärder som görs i området måste alltså innebära 
a   befi ntliga rekreationsfunktioner inte påverkas 
negativt. Exempel på åtgärder som passar i områ-
det är upprustning av elljusspår, utbyggnad av det 
allmänna poolområdet, anläggandet av tennisbanor 
eller liknande. Delar av området kan upplåtas för 
anläggning av ny sporthall eller dylikt som gynnar 
rörelse för allmänheten.

Inom området fi nns en plats som har förutsä  -
ningar för skred, och som således bör undvikas vid 
eventuella åtgärder. Platsen ligger direkt söder om 

va  entornet. 

Delar av området har blivit inventerad med hänsyn 
till natur- och friluftsvärden. Inventeringen visar på 
medelhöga och låga naturvärden. Det fi nns också 
stora partier med höga friluftsvärden. Se grönstruk-
turplan (2018) för detaljer.

R 101 - OLANDSSKOLANS GRÖNOMRÅDE

I närheten av Olandsskolan ligger e   mindre 
outny  jat område som föreslås användas som 
grönområde för Olandsskolan. Området ska inte 
bebyggas utan rekreation för utomhusaktiviteter 
ska uppmuntras, förslagsvis fotbollsplan, lekplats, 
hinderbana eller annat som uppmuntrar till fysisk 
aktivitet utomhus.

R 102 - ÅPARKEN

Nedanför befi ntlig pendlarparkering på andra sidan 
Kilbyån fi nns en outny  jad yta som föreslås använ-
das till rekreation i form av exempelvis parkområde. 
Området bör kopplas samman med R103 för a   kun-
na ta sig till större rekreationsområden i områdena 
R104 och R105. Inom områdets y  erkanter fi nns risk 
för skred som hänsyn ska tas till. 
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R 103 - KILBYÅSTRÅKET

Mindre gångstig längs med Kilbyån för a   knyta 
samman R102 med de större rekreationsområdena 
R104 och R105. 

R 104 - SOLVALLEN

Området består i dagsläget av mestadels skogmark 
med mindre partier jordbruksmark i närheten av 
bebyggelsen i Foghammar. I det utpekade området 
fi nns idag även en travbana. En tydligare koppling 
till rekreation föreslås i form av exempelvis utmärk-
ta stigar och grillplatser. För a   få en tydligare kopp-
ling till de centrala delarna av Alunda bör området 
kopplas samman med R102 och R103. De  a område 
ska även knyta samman till R105.

R 105 - SKOGSHYDDANS NATUROMRÅDE

Under utvecklingen av de två större bostadsområ-
dena BS102 och BS103 föreslås a   e   större område 
för rekreation behålls. Området består idag av 
skogsmark med några låglänta områden. Förslag till 
rekreationsutveckling i de  a område är utmärkta 
stigar, grillplatser, elljusspår, utegym etcetera. En 
tydlig passage bör göras till R104 för a   få de två 
rekreationsområdena a   hänga samman. 

Två utpekade nyckelbiotopsområden fi nns identi-
fi erade inom det utpekade området som särskild 
hänsyn ska tas till. Området är låglänt i vissa partier 
och spångar kan därför behöva anläggas för a   öka 
tillgängligheten.

Skyddsvärda områden
Platser som kommunen ser e   behov av a   i fram-
tiden skydda mot exploatering, eller platser där 
befi ntligt skydd behöver stärkas. 

S 100 & S 101 - BARRIÄR INDUSTRIOMRÅDE

En naturlig barriär ska lämnas mellan industriom-
råde och bebyggelse för a   minska buller. Hur stor 
barriär som ska lämnas mot framtida bebyggelse bör  
undersökas i en bullerutredning.

S 102 - MARMA LÅGPUNKT

Det utpekade området är mycket låglänt och 
lämpar sig inte för bebyggelse. Dock ska de  a inte 
låsa området för övriga ändamål som bland annat 
brukande av jorden. Förslagsvis kan området på sikt 
omvandlas till en större dagva  endam som även 

tar hand om omkringliggande områdens dagva  en. 
De  a kräver detaljerade utredningar för a   utreda 
möjligheter för en sådan lösning.  

S 103 - BJÖRNHÅLSSKOGEN

Naturnära område vid bostadsområdet Björnhåls-
skogen som ska skyddas från framtida exploatering. 
Området är inventerat med hänsyn till natur- och 
friluftsvärden där den bostadsnära skogen anses 
ha medelhöga natur- och friluftsvärden. Området 
ska inte omvandlas till park eller eller på annat sä   
ianspråkta naturen, utan ska förbli orörd naturskog.

S 104 - MARMA LEKPLATS

Det utpekade området består idag av en lekplats, 
gångstigar och kopplas även ihop med Alunda 
rekreationsområde (R100). Syftet med a   peka ut 
området är a   skydda mot framtida bostadsexploate-
ring. En utbyggnad av lekplats eller tydligare kopp-
ling till område R100 strider ej mot områdesskyddet.

S 105 - HAGARNA

Området består av vackra hagmarker och gårdar 
som anses vara typisk miljö för Alunda och föreslås 
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därför bevaras. Ingen framtida exploatering bör 
genomföras för a   bevara bebyggelsestrukturen och 
miljön i området. Delar av området har blivit inven-
terat med hänsyn till natur- och friluftsvärden som 
visar på höga bevarandevärden. 

S 106 - SKOLSKOG

Idag består området av e   mindre skogsparti som 
används av barnen på Olandsskolan och ligger även 
intill det framtida området för skola/förskola S/F100. 
På grund av de  a anses skogen vara av stor betydel-
se i framtiden och bör skyddas från bostadbebyggel-
se. E   mindre ianspråktagande av mark kan behöva 
göras för framtida skola/förskola. Inom området 
fi nns också en viktig pulkabacke som ofta benämns 
som Getabacken. Skogen ska lämnas orörd för a   
främja lek och fysisk aktivitet utomhus för både barn 
i skola/förskola men kan även användas av kringlig-
gande bebyggelse. 

S 107 - SKOLNÄRA NATUR - OLANDSSKOLAN

Området ligger runtomkring Olandsskolan och 
idro  shallen. Syftet med a   området pekas ut som 
skyddsvärd är a   förhindra exploatering.

Naturen är idag relativt orörd och består till viss 

del av naturskog, så föreslås området vara även 
i framtiden. Skogspartierna kan ny  jas av såväl skol-
barnen i Olandsskolan som av barnen i närliggande 
förskola, och det är av denna anledning som det är 
viktigt a   bevara naturskogskvaliteterna.  Det är 
alltså inte förenligt med syftet för de  a område a   
göra om naturen till parkmark eller a   på annat sä   
ianspråkta naturen.

Delar av området har blivit inventerat med hänsyn 
till natur- och friluftsvärden. Inventeringen visar 
på medelhöga naturvärden. Det fi nns också partier 
med höga friluftsvärden. Se grönstrukturplan (2018) 

för detaljer.

E   gravfält med ungefär 60 fornlämningar fi nns 
inom området. Fornlämningarna bör gynnas av a   
området är utpekat som skyddsvärt.

S 108 - NATURLIG BARRIÄR

Mindre kuperat område som i dagsläget fungerar 
som en naturlig barriär för buller från Marmavägen 
för bakomliggande bebyggelse. Området föreslås 
förbli oexploaterat för a   även i framtiden fungera 
som en naturlig barriär. 

S 109 - KILBYÅN

Området kring Kilbyån består idag av omkring-
liggande jordbruksmark och bidrar till e   öppet 
landskap som bör skyddas mot framtida bostad-
bebyggelse. Alunda reningsverk ligger även inom 
de  a området som likt jordbruket påverkar Fogham-
marsån negativt. Va  ennivån i ån skiljer sig mellan
årstiderna. På våren händer det a   ån översvämmar 
den intilliggande jordbruksmarken. 

På grund av översvämmningsrisken och va  en-
kvaliteten i ån är utveckling av åtgärder som kan 
förbä  ra va  enkvaliteten den enda utveckling 

Naturskog bjuder in till andra lekar och aktiviteter än vad 
iordningställda lekytor gör.
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som tillåts i området. Dammar som kan jämna ut 
fl ödena och våtmarker som kan fördröja va  net från 
reningsverket vore som exempel e   positivt tillsko   
i området. A   området är markerat som e   skydds-
värt område utesluter inte  rekreationsutveckling, 
dock måste stor hänsyn tas i framtida planering.

S 110 - FOGHAMMARSÅN

Kilbyån fortsä  er vidare till Foghammarsån där likt 
S109 ingen ny bebyggelse bör tillkomma. Området 
ses som skyddsvärt då ån fungerar som recipient för 
reningsverket samt som buff er  on för de framtida 
större bostadsområdena BS102 och BS103. Samma 
restriktioner gäller som för område S109. 

S 111 - SKOGSDUNGEN

E   område som ska skyddas på grund av a   det 
fungerar som en skyddande barriär mot elledningar 
i närområdet och även mot åkeri/bussuppställning 
som fi nns i närheten. Några stigar löper igenom det 
skyddade området och dessa ska bevaras i rekrea-
tionssyfte.

S 112- FOGHAMMAR BYMILJÖ

Området består av en äldre bystruktur, gammal 
järnvägsvall och vacker natur. Området är markerat 
som skyddat område för a   behålla bebyggelse-
strukturen och miljön i området. Ingen förtätning av 
området föreslås. E   större område för fornlämning-
ar är identifi erat inom det utpekade området som bi-
drar till varför området är utpekat som skyddsvärt. 

S 113- ALUNDA KYRKA

Området närmast Alunda kyrka pekas ut som 
skyddsvärt för a   behålla fri sikt mot kyrkan. Ingen 
exploatering som riskerar a   skymma sikten mot 
kyrkan tillåts inom det utpekade området.

Andra områden
Exempelvis tekniska anläggningar, pågående planer, 
skola/förskola osv. 

P 100 - TORPVÄGEN

Pågående detaljplan för Torpvägen där e   lägen-
hetshus planeras, ännu inte bestämt hur stort. I 

planarbetet diskuteras även möjligheten a   upprä  a 
någon form av service i bo  enplan med tanke på det 
centrala läget för platsen.

P 101 - BJÖRNHÅLSSKOGEN 2

Pågående detaljplan för Björnhålsskogen 2 där cirka 
70-90 bostäder i varierad bostadsform planeras. Be-
byggelsen ska naturanpassas så a   värderfull natur 
bevaras. 

S/F 100 - SKUGGANS SKOLA/FÖRSKOLA 

E   framtida område som är reserverat för skola/för-
skola. Marken består i dagsläget av jordbruksmark 
och viss skogsmark. Hänsyn ska tas till omkringlig-
gande skog som kan användas som skolskogar. Idag 
fi nns en brist på platser i skola/förskola och därför 
kan de  a område behöva utvidgas beroende på 
vilket behov som fi nns. 

S/F 101 - FÖRSKOLAN MYRAN

I det utpekade området ligger den nedstängda för-
skolan Myran. Området föreslås utreda möjligheten 
till eventuell ombyggnad eller nybyggnad av skola/
förskola på platsen som tar höjd för den befolknings-
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utveckling som förväntas ske i Alunda. 

S/F 102 - SKOLA/FÖRSKOLAN MARMAN

Kommunal mark som idag består av skog. Området 
föreslås utreda möjligheten till eventuell nybyggnad 
av skola/förskola på platsen som tar höjd för den 
befolkningsutveckling som förväntas ske i Alunda. 
Hänsyn ska tas gällande placering av skolbyggnad 
för a   minska störande ljud mot omkringliggande 
bostäder.

RV 100 - ALUNDA RENINGSVERK 

Alunda reningsverk med en buff er  on på 300m 

där ingen ny bostadsbebyggelse tillåts. Planer på a   
bygga ut reningsverket undersöks för a   klara av 
befolkningsutvecklingen i tätorten. 

C 100 - ALUNDA CENTRUM

Alunda centrum består framförallt av området 
runt centrumvägen, och sträcker sig sedan ner mot 
Alunda busstation. Här fi nns e   stort utvecklingsbe-
hov för a   skapa e   a  raktivt centrum i e   växande 
Alunda. En centrumutredning förordas för a   detal-
jerat utreda behov och åtgärder för centrumstråket.




