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Detaljplaneprocessen  
Om detaljplaner 
En detaljplan reglerar hur mark och vatten får användas och hur bebyggelse och 
byggnadsverk får se ut. Detaljplanen reglerar rättigheter och skyldigheter. Plankartan 
är bindande vid prövning av exempelvis bygglov. Planbeskrivningen beskriver detalj-
planens syfte och hur plankartan ska tolkas. 
 
Under arbetet med detaljplanen tar kommunen ställning till hur marken får  
användas, utifrån en avvägning av allmänna och enskilda intressen. En detaljplan 
handläggs med begränsat förfarande, standardförfarande eller utökat förfarande. 
Denna detaljplan handläggs med ett utökat förfarande, processen beskrivs nedan. 
 
 
 

 
 
Kungörelse 
Vid utökat förfarande ska kommunen inför samrådet kungöra förslaget till detaljplan. 
Kungörelsen ska göras i en ortstidning och anslås på kommunens anslagstavla.  
 

Samråd 
Samråd av planförslaget sker med länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända  
sakägare och andra berörda. Syftet med samrådet är att samla in information och 
synpunkter, förankra förslaget och få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt. De 
skriftliga synpunkter som inkommit under samrådstiden redovisas och bemöts i en 
samrådsredogörelse. Därefter justeras förslaget utifrån inkomna synpunkter. 
 

Granskning 
Planförslaget ska därefter tillgängliggöras för granskning i minst tre veckor. Om  
detaljplanen antas medföra betydande miljöpåverkan gäller minst 30 dagar.  
Granskningen är ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget.  
 

Antagande 
Detaljplanen antas genom ett politiskt beslut av kommunfullmäktige.  
 

Laga kraft 
Om detaljplanen inte överklagas får beslutet att anta detaljplanen laga kraft, vilket 
innebär att detaljplanen får rättsverkan. Därefter kan genomförandet av detaljplanen 
påbörjas. 
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Umeå kommun 
Postadress: 901 84 Umeå 
Besöksadress: Skolgatan 31A 

Telefon:  090-16 10 00 (växel) 
Webbplats: www.umea.se/kommun 

Detaljplanering 
Telefon:  090-16 64 90 
Mejladress: detaljplanering@umea.se 

Webbplats: www.umea.se/detaljplanering 

 

Planens huvuddrag 

Detaljplanen skapar planmässiga förutsättningar för bostäder samt en ut-
ökning av kontor och handel inom fastigheten Saga 3. Planen ska säker-
ställa att tillräcklig, kvalitativ och tillgänglig friyta som är lämplig för lek och 
utevistelse finns. Planen ska även beakta en god stadsbild samt värna riks-
intresset för kulturmiljövård. 
 
Bestämmelserna i planen reglerar största byggnadsarea samt utformning i 
syfte att ta hänsyn till omgivande bebyggelse. Detaljplanen möjliggör  
byggande av cirka 60–80 bostadslägenheter, varav omkring 30 i befintlig 
byggnad. Detaljplanen bekräftar även befintlig markanvändning för  
centrumverksamhet och kontor samt möjliggör för tillkommande  
byggrätter. 
 
Planområdet omfattas av gällande detaljplan, Detaljplan för fastigheten 
Saga 3 (2480K-P97/46). Byggrätten i gällande detaljplan är fullt utnyttjad 
och inrymmer handel, kontor samt markparkering. 
 
Förslag till detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan. I  
Fördjupning för de centrala stadsdelarna1 anges att ”stadskärnan ska ut-
vecklas som plats för handel, arbete, boende och kultur” samt att ”andelen 
bostäder ska öka”. 

Planhandlingar 

• Plankarta  

• Planbeskrivning 

Underlag och utredningar 

• Bullerutredning, Tyréns, 2022-05-02 

• Geotekniskt utlåtande, Tyréns, 2022-08-31 

• Översiktlig markundersökning, Tyréns, 2022-09-01 

• Riksintresseanalys, WSP, 2022-10-12 

• Barnkonsekvensanalys, WSP, 2022-10-12 

Planens syfte 

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för att 
med kvartersstaden som utgångspunkt, förtäta kvarteret Saga och skapa 
större byggrätter för främst bostäder och kontor men även handel. Syftet 
är också att skapa förutsättningar för en blandad bebyggelse som ger en  
levande stadsmiljö över hela dygnet, med bottenvåningar som öppnar sig 

 
1 Umeå kommun. Fördjupning för de centrala stadsdelarna. Antagen av Kommunfullmäktige år 
2011. Aktualitetsförklarad år 2016. 

http://mapguide4.net.umea.se/mapserver2015/kip/P97_46.djvu
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mot gaturummet och som erbjuder inblickar och ger liv åt stadsmiljön, 
samt anpassningar till kulturmiljön. 

Plandata 

Stadsdel: Centrala stan 
Planområdets area: 3 000 m2  
Avstånd till Rådhustorget: knappt 300 meter 
Markägoförhållanden: Privat ägo 
 

 
Figur 1. Ortofoto över planområdet och dess omgivande gator. 

Förhållningssätt till tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan, fördjupningar och tematiska tillägg 

I Fördjupning för de centrala stadsdelarna2 anges att ”stadskärnan ska ut-
vecklas som plats för handel, arbete, boende och kultur” samt att ”andelen 
bostäder ska öka”. Detaljplanens syfte överensstämmer med översikts- 
planens intentioner.  
 

 
2 Umeå kommun. Fördjupning för de centrala stadsdelarna. Antagen av Kommunfullmäktige år 
2011. Aktualitetsförklarad år 2016. 
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Under rubriken Förhållningssätt till kulturmiljö konstateras att ”ny- och på-
byggnader i anslutning till riksintressets värdekärnor föregås av särskilda 
gestaltningsprogram och ges en placering och utformning som samspelar 
med och inte reducerar befintliga byggnaders värden. I dessa lägen gäller 
högre krav än normalt på arkitektonisk och konstnärlig kvalitet”.  
 
Fastigheten Saga 3 ansluter inte direkt till någon av riksintressets utpekade 
värdekärnor, riksintresset ska beaktas i den fortsatta planprocessen, se 
mer under avsnittet Byggnadskultur och gestaltning. 

Detaljplaner och områdesbestämmelser 

För fastigheten gäller Detaljplan för fastigheten Saga 3 (2480K-P97/46). 
Planen medger handel i bottenvåningen och del av källarvåningen (700 
m2), därutöver kontor. Bostäder får inredas i det översta våningsplanet. 
Antal våningsplan regleras till ett plan på den nordvästra delen och fyra 
plan i den östra delen längs Götgatan.  
 
Byggrätten i gällande detaljplan är fullt utnyttjad och inrymmer handel, 
kontor samt markparkering. 
 

 
Figur 2. Gällande detaljplan för Saga 3, laga kraft 1997-05-02. Plankarta till vänster och illustration 
till höger. 

För fastigheten gäller en tomtindelning, akt 2480K-39/1964, som ska  
avregistreras. 

Riksintressen 

Riksintressen är geografiska områden som på grund av sina speciella  
förutsättningar är av nationellt intresse. Områdena avser såväl olika  
bevarandeintressen som områden som är viktiga för exploatering för ett 
visst ändamål. Bestämmelserna om riksintressen finns i 3–4 kapitlen miljö-
balken. Utpekade områden som bedöms ha sådan betydelse för olika  

http://mapguide4.net.umea.se/mapserver2015/kip/P97_46.djvu
http://mapguide4.net.umea.se/mapserver2015/kip/39_1964.djvu
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samhällsintressen ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada deras 
värden eller möjligheterna att använda dessa för avsett ändamål. 
 
Planområdet omfattas av riksintresset för kulturmiljö Umeå AC 10. 
Kvarteret Saga är utpekat som ett område med värdefulla stadsplanedrag. 
Däremot är planområdet inte utpekat som särskild värdekärna för  
riksintresset.  
 
En översyn av riksintresset pågår. KMV Forum har på uppdrag av  
Länsstyrelsen i Västerbottens län tagit fram en förstudie inför den  
förestående utvärderingen och översynen av riksintresset. Riksintresse- 
beskrivningen från 2009 har dock fortsatt formell status. 

 
Figur 3. Riksintressets avgränsning inom centrum, där fastigheten Saga 3 innefattas av grå och vita 
markeringar, som utgör områden med värdefulla stadsplanedrag. Planområdet angränsar inte till 
rödmarkerade områden som utgör särskilda värdekärnor för riksintresset (Länsstyrelsen Västerbot-
ten, 2009). 

En riksintresseanalys har tagits fram för detaljplanen där bedömningen 
görs att planförslaget inte anses innebära påtaglig skada på riksintresset 
med motiveringen: 
 
Inom planområdet tillåts en högre byggnadshöjd än befintliga fastigheter 
inom kvarteret. Majoriteten av omgivande fastigheter är bebyggda med 
hus i 4–6 våningsplan. Fastigheter som är planlagda under 2000-tal och  
senare har medgivits större byggrätter i enlighet med gällande översikts-
plan som förespråkar en tät och funktionsblandad bebyggelse i centrum. 
Placeringsbestämmelser och utformningsbestämmelser säkerställer att ny 
bebyggelse anpassas till rutnätsstadens planstruktur. Flera björkalléer åter-
finns inom och i anslutning till planområdet. Befintlig björkallé på  
Magasingatan ligger inom planområdet, men omfattas inte av biotopskydd, 
då den ligger inom kvartersmark nära husfasader i stad. 
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Kvarteret ingår inte i värdekärnan för riksintresset. Ny bebyggelse kommer 
att bli synlig från Magasinsgatan, Götgatan, Västra Norrlandsgatan, Västra 
Esplanaden, Rådhusesplanaden, Järnvägsallén och Skolgatan. Bebyggelsen 
underordnar sig rutnätsstadens principer och säkerställer att siktlinjer vid-
makthålls. 
 

Behovsbedömning 

Planens och dess genomförande kan inte antas medföra betydande miljö-
påverkan och kriterierna i MKB-förordningen uppfylls därmed inte. Något 
behov av en miljöbedömning enligt plan- och bygglagen bedöms inte före-
ligga och således har inte någon miljökonsekvensbeskrivning upprättats. 
 
Länsstyrelsen har den 24 oktober 2016 tagit del av beslutet och delar  
kommunens bedömning att planen inte innebär någon betydande miljö- 
påverkan. Länsstyrelsen lyfte att planhandlingarna ska innehålla en redo-
görelse av projektets eventuella inverkan på riksintresset och hur projektet 
är förenligt med detsamma. Vidare fäste Länsstyrelsen uppmärksamheten 
på, vilket även nämns i bedömningsmallen, att buller och luftförorenings- 
problematiken ska klarläggas, eventuellt med relevanta plan- 
bestämmelser, i kommande planhandlingar. 
 
Beslutet har offentliggjorts på kommunens anslagstavla från 27 oktober till 
17 november år 2016. 

Planförfarande 

Planen bedöms vara av begränsad betydelse och inte av allmänt intresse. 
Den är förenlig med översiktsplanens intentioner. Planen handläggs dock 
med utökat förfarande, eftersom många företag och privatpersoner ingår i 
samrådskretsen. 

Samrådskrets 

Detaljplanens samrådskrets består av närliggande fastighetsägare samt 
andra som bedöms beröras direkt av ett genomförande av detaljplanen. I 
figuren nedan redovisas detaljplanens samrådskrets.  
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Figur 4. Bild ovan visar ungefärlig samrådskrets, planområdet inom rödmarkering. 

Förutsättningar och förändringar 

Under respektive rubrik i detta avsnitt beskrivs och motiveras planens ut-
formning mot bakgrund av rådande planeringsförutsättningar. Först  
beskrivs förutsättningarna och därefter förändringar och konsekvenser till 
följd av detaljplanens genomförande. 

Stads- och landskapsbild 

Planområdet är beläget i centrala Umeå och omfattar kvarteret som  
inrymmer Sagagallerian, som fram till 1996 utgjorde polishus. Planområdet 
är beläget i ett sammanhang som visuellt domineras av stadsbebyggelse 
blandat med breda stråk och högt resande björkar. Björkalléer finns runt 
hela planområdet. I östra delen av planområdet, längs med Götgatan finns 
en dubbelsidig björkallé. Längs med Magasinsgatan i väster finns en enkel-
sidig björkallé som går på utsidan av den befintliga parkeringen intill Saga-
gallerian. På södra sidan av planområdet vid Skolgatan respektive den 
norra sidan vid Nygatan finns enkelsidiga alléer. 
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Planområdet präglas idag av kontor och mindre verksamheter samtidigt 
som den inrymmer handel i form av Sagagallerian. Inom och i  
anslutning till planområdet finns inslag av trä- och tegelhusbebyggelse 
samt plåt- och putsfasader.  
 
Fördjupningen för de centrala stadsdelarna framhåller att ny- och  
påbyggnader i anslutning till riksintressets värdekärnor föregås av särskilda 
gestaltningsprogram och ges en placering och utformning som samspelar 
med och inte reducerar befintliga byggnaders värden. I dessa lägen gäller 
högre krav än normalt på arkitektonisk och konstnärlig kvalitet. Gatu- 
rummen utformas med omsorg för gångtrafikanterna och med hög  
ambitionsnivå vad gäller markbeläggning, trädplantering, belysning och 
skyltar. Husens bottenvåningar utformas så att de kommunicerar med  
gatumiljön och ger gatan liv.  

Gestaltningsprinciper för bebyggelse inom Götgatsstråket 

Götgatsstråket utgör inget tydligt stråk i staden och har inget utpekat  
kulturhistoriskt värde, likt esplanaderna. I delar utgör stråket ett handels-
stråk och potential finns att komplettera andra promenadstråk i centrum, 
underlätta flöden mellan järnvägen och älven samt att skapa fler vistelse- 
och mötesplatser för Umebor och besökare.  
 
Det pågår ett antal  
utvecklingsprojekt och  
detaljplanearbeten i  
området längs stråket.  
Flera av gatorna samt  
Renmarkstorget kommer  
att byggas om inom de  
närmsta åren. Samman- 
taget innebär det många  
förändringar i området  
inom en 5–10-års-period.  
Samtidigt finns en stor  
potential att utveckla ett  
sammanhängande stråk  
med sin egen karaktär och  
funktion.  
 
Syftet med principerna  
för bebyggelse är att  
skapa ett sammanhållet  
stråk bestående av en serie olika stadsrum, förstärka upplevelsen av att det 
sticker ut i rutnätsstaden med en mer fri linjeföring. Principerna ska bidra 
till att förstärka upplevelsen av de enskilda stadsrummen, både avseende 
rumslighet, karaktär och innehåll. Principerna kan variera längs det 800 
meter långa stråket, dels med hänsyn till riksintresset för Umeå, dels med 
hänsyn till att omgivningen varierar relativt mycket. Dessa principer avser 

Figur 5. Götgatsstråket illustrerat med grönt, planområdet  
markerat med streckad linje. 
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området närmast kvarteret Saga. Nedan beskrivs gestaltnings- 
principerna samt hur de konkret tillämpas i detaljplanen för Saga. 
 
Det bör eftersträvas att där möjlighet finns tillskapa eller utvidga plats- 
bildningar inom kvartersmark eller allmän plats. Ny bebyggelse ska bidra till 
platsens kvaliteter och utvecklingen av stadsrummet, genom att exempel-
vis skapa karaktär, god orientering, en skala anpassad för den som rör sig 
till fots eller cyklar, goda ljusförhållanden t. ex. dagsljus och sol samt  
belysning under den mörka årstiden. 
 

I detaljplanen för Saga 3 regleras: 
 

  Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan. 
 
Högsta totalhöjd i meter över angivet nollplan. 
 

Höjdbestämmelserna motsvarar skalan på bebyggelsen i de angränsande kvarteren  
Embla, Frigg, Fabriken m.fl. 
 
[f1] Fasaden i bottenplan ska utföras med en ljus kulör. 
 
Bestämmelsen syftar till att bidra till att skapa ett ljusare fasad som lyfter gaturummet, 
även vintertid. Tanken är att bryta av de mörka, dova fasader som finns i närområdet. 
Byggnaden kan i sin helhet med fördel utföras i ljusa, naturliga fasadmaterial. 

 

 
Fler bostäder längs stråket kan bidra till mer folkliv dygnet runt och kan 
skapa ökad trygghet, vilket följer av översiktsplanens planeringsinriktning 
inom Centrumfyrkanten. Balkonger kan bidra till att befolka delar av  
stråket. Eftersom delar av stråket är relativt smalt och ny bebyggelse  
tenderar att bli högre än befintlig, behöver balkongerna utformas så att de 
inte minskar tillgången på dagsljus. Tillkommande bebyggelse ska bidra till 
att förstärka befintliga kulturmiljövärden genom att tillföra eller höja dess 
karaktärsdrag. 
 

I detaljplanen för Saga 3 regleras: 
[B] Bostäder. 
[C1] Centrum. Centrumverksamhet ska finnas i bottenplan, får finnas i hela plan ett 
och kan tillåtas i upp till hälften av övriga plan. 
 
Bostäder medges i detaljplanen och andelen centrumverksamhet styrs och begränsas i 
syfte att åstadkomma mer folkliv och ”ögon mot gatan”. Centrumverksamhet mot Skol-
gatan och Renmarkstorget bidrar till att visuellt förlänga och förstärka rumsbildningen. 
 
[f2] Översta våningen ska utföras indragen med minst 2 meter från fasad mot allmän 
plats. 
 
Syftet med bestämmelsen är att minska intrycket av byggnaden från gatan sett. Mot 
den egna fastighetens innergård ställs inte krav på indrag. 
 
[f4] Våningar under indragna takvåningar ska utföras med markerad takfot. 
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Syftet med bestämmelsen är att minska intrycket av den översta våningen från gatan, 
där den markerade takfoten bidrar till ett visuellt avslut vid byggnadshöjden. 
 
Balkong mot gata får uppta högst en tredjedel av våningsplanets fasadlängd och 
kraga ut maximalt 
0,6 meter över gata. Lägsta fri höjd för balkonger och burspråk över gata är 3,5 meter. 
 
Balkong som kragar ut och är inglasad tillåts inte mot allmän plats. 
 
Balkonger kan, omsorgsfullt utformade, bidra till livfullhet och variation i gaturummet.  
Tvärgatorna Magasinsgatan och Götgatan är relativt smala gator, omgärdade av relativt 
hög bebyggelse, vilket innebär att utkragande byggnadsdelar kan påverka ljusinsläpp 
och upplevelsen av gatornas rymd. För att värna stadsbilden och allmän plats samt inte 
försvåra för gatudriften begränsas andelen balkonger per fasadlängd och hur mycket de 
tillåts kraga ut över gata. 

 

 
Centrumverksamhet i bottenvåningarna kan förstärka platsbildningar längs 
stråket genom att skapa liv och rörelse. Det förutsätter en genomtänkt ut-
formning av skyltning och skyltfönster. Bottenvåningar ska betonas. En-
tréer vänds mot allmän plats och kan utföras markerade och/eller in-
dragna. Utformningen av ny eller förändrad bebyggelse ska ske på ett sätt 
som stärker det offentliga rummet. Det kan handla om att huvudentréer 
ska vändas mot gatan, omsorgsfull utformning av bottenvåningarna, till-
skapa eller stärka platsbildningar, befolka stadsrummet och tillföra det 
grönska. 
 

I detaljplanen för Saga 3 regleras: 
[C1] Centrumverksamhet ska finnas i bottenvåningarna.  
 
Syftar till att stärka Götgatsstråket och platsbildningen vid Renmarkstorget.  
 
Minst 50 % av entrévåningens fasad mot gata ska vara uppglasad till minst hälften i 
längdmeter. 
 
Minst en entré per fasadlängd ska anordnas mot angränsande allmän plats. 
 
Bestämmelserna avser samtliga bottenvåningar vända mot gata, med samma syfte som 
[C1]. 

 

 
Alla tekniska installationer förutsätts inrymmas inom respektive fastighet 
och därmed inte belasta allmän plats. Vissa undantag kan medges för  
balkonger. 
 

I detaljplanen för Saga 3 regleras: 
Nya byggnader ska i huvudsak placeras i fastighetsgräns. 
 
Det ska eftersträvas att hålla samma fasadlinje som intilliggande byggnader samt att ut-
nyttja marken i centrum effektivt. Det får dock inte ske på bekostnad av allmän plats, 
varför en placering i fastighetsgräns förutsätter att tekniska installationer, likt stuprör 
och markisolering, inryms inom den egna fastigheten. Under förutsättning att detta 
uppfylls kan byggnader i sin helhet tillåtas placeras i fastighetsgräns. 
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Förändringar och konsekvenser 

Detaljplanen ska möjliggöra en mångsidig miljö för varierande behov. I de 
befintliga kontors- och butiksbyggnader i kvarteret östra del, möjliggörs 
förutom kontor och handel, [K] [C], som finns i byggnaden idag även  
bostäder [B]. I de högre byggrätterna i väster ska bostäder [B] inrymmas 
med centrumverksamhet som ska finnas i bottenplan, får finnas i hela plan 
ett och kan tillåtas i upp till hälften av övriga plan [C1]. Genom att centrum-
verksamhet upprättas i bottenplan kommer kvarteret att vända en  
befolkad och öppen framsida mot Magasinsgatan, Götgatan och Skolgatan 
som löper väster, öster respektive söder om planområdet. Utformningen 
av de nya byggnadskropparna fullföljer och linjerar med strukturen som 
finns i denna del av centrum.  
 
Marknivån inom planområdet varierar mellan +8,9 meter och 10,5 meter 
från söder till norr. Inom planområdet regleras byggnadshöjden för att 
motsvara övriga närliggande fastigheter, men även för att säkerställa  
ljusinsläpp inom kvarteret. Höjden på byggnaderna regleras i högsta total-
höjd över angivet nollplan i RH2000. Den befintliga byggnaden regleras till 
en totalhöjd på +30 meter och nockhöjd på +24 meter i den norra delen 
och till en totalhöjd om +22 meter i den södra delen, vilket är befintlig höjd 
på byggnaden idag med fyra våningar. Viss marginal lämnas för att kunna 
bygga om taket till en terrass, om bostäder skulle inrymmas i den befintliga 
byggnaden. De nya byggnaderna i väster regleras till en totalhöjd på +34 
meter, vilket motsvarar sju våningar. Om bostäder byggs möjliggörs en tak-
terrass för bostäderna på våning ett +14,5 meter och +31 meter, vilket 
motsvarar sex våningar. Höjdbestämmelsen +19,5 meter syftar till att möj-
liggöra en takterrass med exempelvis en vinterträdgård eller annan boen-
defunktion för bostäderna på våning två.  
 
Räcken, skärmtak och planteringsanordningar får anordnas utöver  
totalhöjderna, vilket regleras med generell planbestämmelse inom hela 
planområdet. 
 
Innergården i markplan får underbyggas med kör- och planterbart bjälklag 
[b]. 
 
Placeringsbestämmelser och utformningsbestämmelser säkerställer att ny 
bebyggelse anpassas till kvartersmiljön och erbjuder inblickar samt ger liv 
åt stadsmiljön. De nya byggrätterna är relativt smala, i syfte att anpassa till 
omgivningen och ge ett ljust, luftigt intryck, trots en relativt hög höjd. 
 
Nya byggnader ska i huvudsak placeras mot fastighetsgräns och  
detaljplanen säkerställer att minst en entré per fasadlängd ska anordnas 
mot angränsande allmän plats samt att entrévåningarnas fasad mot gata 
ska vara uppglasade till minst hälften i längdmeter.  
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Fasaden i bottenplan ska utföras med en ljus kulör [f1]. Detaljplanen möjlig-
gör att byggnaderna i väster kragar ut från våning två, se exempel i figur 6. 
Genom att använda ljusa färger kan ett ljusare gaturum tillskapas.  
Byggnaderna kan i övrigt med fördel utföras med ljusa fasadmaterial. 
 
Avståndet mot angränsande hus ska göra att ljus lättare når gårdarna och 
att ett luftigt intryck skapas med obrutna siktlinjer. Översta våningsplanet 
ska utföras med fasadliv på minst två meter från underliggande fasadliv 
mot allmän plats, [f2] för att möta befintligt bostadsbebyggelses höjd på  
lämpligt sätt. Våningar under de indragna takvåningarna ska utföras med 
markerad takfot [f4]. 
   
Planförslaget skapar förutsättningar för att området ska upplevas som en 
ljus miljö med utblickar och flertalet platser med utevistelse. Stora ytor av 
nya och befintliga tak inom planområdet ska anordnas som takterrass för 
bostadsgård. Detaljplanen reglerar genom utförandebestämmelse att för 3 
000 kvm BTA bostäder krävs minst 500 kvm friyta i bullerskyddat läge på 
takterrass. För 6 000 kvm BTA bostäder krävs minst 1 000 kvm friyta i  
bullerskyddat läge på takterrass.  
 

 
Figur 6. Illustration av en möjlig byggnadsvolym och takterrasser. Illustration av MAF/Tengbom. 
 
I väster längs med Magasinsgatan kommer bostadsdelarna kraga ut från 
våning ett, med en fri höjd som regleras till 2,8 m [f3]. Förutom att  
utkragningen bidrar till att väderskydd skapas även rum med mer mänsklig 
skala för fotgängare.  
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Figur 7.  Illustration av gatuvy från Magasingatan i söder, sedd från Skolgatan. Illustration av 
MAF/Tengbom. 
 

Balkonger begränsas med avsikten att skapa ett öppet gaturum över  
gatorna, smäckra byggnadsvolymer och lämpligt avstånd till angränsande 
hus avseende insyn och brandaspekter. För att fasaderna och framför allt 
de nedre planen ska upplevas som stadsmässiga och anpassas till stads- 
miljön reglerar planen att balkong mot gata får uppta högst en tredjedel av  
våningsplanets fasadlängd och kraga ut maximalt 0,6 meter över gatan. 
Balkong som kragar ut och är inglasad tillåts inte mot allmän plats. 
 

 
Figur 8. Illustration av gatuvy från Magasingatan i norr. Illustration av MAF/Tengbom. 

Kulturmiljö 

Planområdet ligger inom område med värdefulla stadsplanedrag. Plan- 
området gränsar inte till något byggnadsminne. Däremot finns flertalet ut-
pekade värdefulla enstaka byggnader i anslutning till kvarteret Saga vilka 
kan komma att påverkas i samband med aktuell exploatering.  
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Byggnadsordning för Centrumfyrkanten3 

Planområdet angränsar till värdefulla enstaka byggnader utmed Magasins-
gatan (Dyckert 2 och Embla 5) och värdefullt stadsparti och plats  
(Renmarkstorget – krogar och butiker).  
 
Rådhuset och Umeå stationshus är utpekade byggnadsminnen inom värde-
kärnan Rådhusesplanaden som är ett paradstråk med egen utformning. 
Den nya bebyggelsen som planeras i kvarteret Saga uppfattas inte i dessa 
byggnaders sammanhang och därför bedöms exploateringen inte påverka 
dessa. Detsamma gäller för Frälsningsarméns lokal inom värdekärnan för 
de Västra kvarteren, en småskalig trähusbebyggelse från sekelskiftet 1900. 
I stråket mot älven ligger även byggnadsminnet Tullkammaren inom kärn-
området Stadens fasad mot älven. 
 

 
Figur 9. Utdrag ur Byggnadsordning för Centrumfyrkanten. 

 
3 Umeå kommun. Byggnadsordning för Centrumfyrkanten – ett förhållningssätt till stadsdelens  
karaktärsdrag. Godkänd av Byggnadsnämnden i februari 2014.  
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Förändringar och konsekvenser 

En riksintresseanalys har tagits fram för detaljplanen där bedömningen 
görs att planförslaget inte anses innebära påtaglig skada på riksintresset 
med motiveringen: 
 
Medelskalan för omgivande fastigheter är bebyggda med hus i 3–6 vånings-
plan, i flera kringliggande detaljplaner medges upp till 5–6 våningar. Detalj-
planen möjliggör en högre byggnadshöjd än några befintliga fastigheter i 
närområdet. I enlighet med gällande översiktsplan som förespråkar en tät 
och funktionsintegrerad bebyggelse i centrum har fastigheter som är plan-
lagda under 2000-tal och senare medgivits högre byggrätter. Placerings- 
bestämmelser och utformningsbestämmelser säkerställer att ny bebyg-
gelse anpassas till rutnätsstadens planstruktur. Befintlig björkallé på  
Magasingatan ligger inom planområdet men omfattas inte av biotopskydd, 
då den ligger inom kvartersmark nära husfasader. 
 
Ny bebyggelse kommer att bli synlig från Magasinsgatan, Götgatan, Västra 
Norrlandsgatan, Västra Esplanaden, Rådhusesplanaden, Järnvägsallén och 
Skolgatan. Bebyggelsen underordnar sig rutnätsstadens principer och  
säkerställer att siktlinjer vidmakthålls. 
 

 
Figur 10. Karta belyser vypunkternas placering.  
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Figur 11. Vy mot nordöst, från korsningen Skolgatan/Västra Esplanaden. Röd pil visar ny bebyggelse 
enligt planförslag. Vypunkt 1 i Figur 10. 

 

 
Figur 12. Vy mot nordväst, från korsningen Skolgatan/Götgatan. Bild på befintlig och ny bebyggelse.  
Vypunkt 2 i Figur 10. 
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Figur 13. Vy mot nordväst, från korsningen Skolgatan/Rådhusesplanaden. Vypunkt 3 i Figur 10. 

 

 
Figur 14. Vy söderut, från korsningen Västra Norrlandsgatan/Magasinsgatan. Vypunkt 4 i Figur 10. 
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Figur 15. Vy mot sydväst, från Järnvägsallén. Röd pil visar ny bebyggelse enligt planförslag. Vypunkt 
5 i Figur 10. 

 

 
Figur 16. Vy mot sydöst, från korsningen Västra Norrlandsgatan/Västra Esplanaden. Röd pil visar ny 
bebyggelse enligt planförslag. Vypunkt 6 i Figur 10. 

Fornlämningar 

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet eller i dess närhet. 
Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet 
omedelbart avbrytas. Den som leder arbetet ska skyndsamt anmäla  
förhållandet till länsstyrelsen. 
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Naturmiljö 

Ingen naturmiljö berörs av planförslaget. Några exempel på närliggande 
parker inom Umeå centrum är Rådhusparken, Skeppsbron och Broparken, 
alla belägna längs Umeälven. Mindre parker och grönstråk inom 250 meter 
från planområdet är Rådhusesplanaden och ”fickparken” Götaplatsen i 
korsningen Götgatan–Västra Norrlandsgatan.  
 
Närmaste grönytor utgörs av Rådhusparken, inom cirka 400 meters  
promenadavstånd och Broparken, inom cirka 500 meters promenad- 
avstånd. Det är trafikbarriärer mellan planområdet och parkerna.  

 
Figur 17. Målbild för Umeås grönstruktur från Översiktsplan Umeå kommun. Antagen av Kommun-
fullmäktige 2018. 

Förändringar och konsekvenser  

Planområdet omfattas inte av något naturområde och planläggs inte heller 
för natur. 

Service 

Planområdet ligger i Umeå centrum där ett stort utbud av offentlig och 
kommersiell service finns tillgänglig.  Inom en kilometer från planområdet 
finns förskolor, grundskolor, gymnasium och universitet. 

Förändringar och konsekvenser 

Detaljplanen möjliggör en utökning av handel inom området. Planens  
genomförande ökar befolkningsmängden inom området, vilket skulle 
kunna leda till utökat behov av service såsom till exempel förskolor. Ett  
utökat serviceutbud kan i sin tur leda till ökade arbetstillfällen. 
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Rekreation 

De offentliga rummen får en större och betydelsefullare roll i den allt  
tätare staden. Att ha tillgång till olika typer av grönområden för rekreation 
och lek är värdefullt för alla i samhället. Samtliga stadsdelar ska kunna  
erbjuda bostadsnära grönska. 
 
Närmsta grönområde eller park från planområdet är Rådhusparken och  
Broparken som ligger cirka 500 meter gångväg från planområdet. 
 
I Hedlundadungen som ligger cirka en kilometer väster om planområdet 
finns motionsspår och utegym. Strax norr om det ligger Nolias idrottsom-
råde, här finns fotbollsplaner, friidrottshall, ishall och en uteisbana. Cirka 
600 meter öster om planområdet vid Minervaskolan finns närmaste gym-
nastiksal samt fotbollsplan.   
 

 
Figur 18. Rekreationsområden. Planområdet markerat med röd polygon. 

Förändringar och konsekvenser  

Planförslaget innebär ingen förändring för möjligheten till rekreation.  

Friyta 

För bostäder ska det inom fastigheten eller i närheten av den finnas  
tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Friyta definieras 
som markområde som inte är avsett för byggnader eller trafikanläggningar 
(exempelvis cykel- och bilparkering eller angöringsväg). 
 
Vid planläggning av bostadsmiljöer ska barns behov av friytor särskilt  
beaktas. Barns möjligheter till säker och utvecklande lek och rekreation ska 
särskilt beaktas och tillgodoses. Det är viktigt med en lättillgänglig, trygg 
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och utrymmesmässigt tillräcklig yta anpassad efter barns aktiviteter och 
villkor. Takterrasser kan medföra vissa kvaliteter, men kan inte kvalitets-
mässigt anses ersätta en friyta på marknivå. Som friyta räknas inte uppställ-
ningsplatser för cyklar och bilar eller transportvägar och zoner.  
 
Enligt Fördjupning för de centrala stadsdelarna4 finns riktlinjer för friyta på 
kvartersmark inom bostadsbebyggelse. Förutsättningarna för planområdet 
är därmed att: 

• Friytan ska ha ett skyddat läge för buller och avgaser. 

• Friytan ska innehålla buskar och träd samt ge en god rumsverkan 

och möjlighet att följa årstidsväxlingarna. 

• Barns behov av friyta ska särskilt beaktas. 

• Friytans storlek bör vara minst en sjättedel av bostädernas totala 

yta (m2 BTA).  

Planområdet idag hyser inga bostäder och de obebyggda ytor som finns är 
hårdgjorda ytor för parkering och lastzon.  
 
Utgångspunkten gällande friyta är en sjättedel av bostädernas totala  
bruttoarea. I täta stadsstrukturer inom Umeå kommun finns dock en viss 
flexibilitet när det kommer till tillgängliga friytor/grönytor. I första hand ska 
friytor inom täta stadsstrukturer anordnas utifrån kvalitet och tillgänglighet 
snarare än att tillgodose ytmått enligt norm. Om det finns en högre kvalitet 
och tillgänglighet kan mindre friyta än normalt fungera. Ett exempel på 
detta är stora och välbelägna terrasser som innehåller höga kvalitets- och 
tillgänglighetsvärden för de boende.  

Förändringar och konsekvenser  

Planområdet innehar begränsade möjlighet till utemiljöer i markplan men 
en yta om knappa 300 m2 bullerskyddad gårdsyta [n1], marken har försetts 
med så kallade kryssad mark, vilket begränsar att endast skärmtak för  
cykelparkering tillåts. Skärmtak för cykelparkering och parkeringar för  
rörelsehindrade kan dock godtas. Gården kommer ligga i marknivå och ska 
ansluta mot Magasinsgatan. Gården ska även vara tillgänglig för allmän-
heten.  
 
För friytan kommer takterrasser att iordningställas. För att säkerställa att 
tillräcklig friyta uppnås inom planområdet, reglerar planen en minsta friyta 
utifrån kvadratmeter bruttoarea för bostäder. För 3 000 m2 BTA bostäder 
krävs minst 500 m2 friyta i bullerskyddat läge på takterrass. För 6 000 m2 
BTA bostäder krävs minst 1 000 m2 friyta i bullerskyddat läge på takterrass. 
Detaljplanen möjliggör därmed totalt cirka 1 000 m2 friyta, vilket uppfyller 
kravet på minst en sjättedel av nybyggda bostäder samt nya bostäder i  
befintlig byggnads totala bruttoarea (6 600 m2 BTA). 

 
4 Fördjupning för de centrala stadsdelarna. Antagen av kommunfullmäktige 2011, aktuali-
tetsförklaring 2016. 
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Figur 19. Illustration visar ytor avsedda för takterrasser för bostäder. Illustration av MAF/Tengbom. 

 

Lek och rekreation 

Bra lekmiljöer återfinns både på anlagda lekplatser, i offentliga miljöer och 
ute i naturen. Möjligheten till lek är en avgörande del i en människas ut-
veckling. Därför är det viktigt att säkerställa att lekmiljöer som passar alla 
barn finns kvar, utvecklas och förvaltas på ett strategiskt sätt när Umeå 
växer och förändras. 
 
Lekmiljöer definieras som alla platser för barns lek. De behöver inte vara 
iordningställda eller gestaltade utan kan finnas exempelvis i ett natur- 
område. En lekplats däremot, är en tydligt gestaltad lekmiljö och den inne-
håller även lekredskap. En lekmiljö i naturmark eller lekplats bör finnas 
inom 250 meter från bostaden, och ska vara möjlig att ta sig till på ett  
trafiksäkert sätt. Är detta omöjligt att uppfylla bör andra kompensations-
åtgärder vidtas.5 
 
På Renmarkstorget finns en liten lekplats, anpassad för lite yngre barn. För 
att nå lekparken måste den högtrafikerade bussgatan Skolgatan korsas. 
Hedlundadungen Väst på stan och Körsbärsdalen på Teg är två större lek-
parker inom två kilometer från planområdet. I övrigt erbjuder närområdet 
inte mycket plats för lek och rekreation, naturliga grönytor och större lek-
platser saknas, som barn kan ta sig till utan vuxnas sällskap. 

 
5 Umeå kommun. Riktlinjer för lekplatser och lekmiljöer. Godkänd av Tekniska nämnden år 2018. 
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Gator och trafik 

Götgatan är enkelriktad i södergående riktning. Skolgatan trafikeras av  
bussar och är enkelriktad för allmän trafik ut mot Västra Esplanaden.  
Magasinsgatan är utformad för blandtrafik och Nygatan har separerad  
trafik med huvudcykelstråk i öst-västlig riktning. Skolgatan, Götgatan,  
Magasinsgatan och Nygatan klassas samtliga som kommunala lokalgator 
med en begränsad hastighet på 30 km/h. 

Gatunät, gång- och cykeltrafik 

Nygatan utgör ett huvudcykelstråk med separerad gång- och cykelväg längs 
södra sidan av gatan vilket påverkar infarten till garaget under byggnaden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 20. Utdrag ur Fördjupnings för de centrala stadsdelarna. Kvarteret Saga markerat med svart 
rektangel. 

Götgatan är utpekad som utvecklingsstråk för handel i Fördjupningen för de 
centrala stadsdelarna. Idag har gatan en separerad gång- och cykelväg 
samt parkeringsytor för cyklar. På sikt planeras en förlängning av  
gångstråket. 

Förändringar och konsekvenser  

Umeå kommun arbetar med att förbättra förutsättningarna för hållbara 
färdsätt som exempelvis cykeltrafik. Ett led i det är ombyggnationen av Ny-
gatan, där cykelstråket ska flyttas från den södra sidan till den norra  
sidan. Stora delar av gatan är enkelriktad mot Vasagatan. Den del av  
Nygatan som angränsar är inte enkelriktad, men ska på sikt bli det för att 
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inrymma cykelbana och bredare gångbana på båda sidor. Ombyggnationen 
kommer att medföra en förbättrad trafiksäkerhet, även framkomligheten 
till gallerians garage förbättras. Detaljplanen möjliggör att befintlig trottoar 
på Magasinsgatan breddas in på fastigheten.  
 
Detaljplanen reglerar genom utförandebestämmelse, att maximalt två in-
/utfarter får anordnas mot Magasinsgatan. Ingen in-/utfart får anläggas 
mot Skolgatan. 

Kollektivtrafik 

Fastigheten omges av busstrafikerade gator på två håll; Skolgatan och  
Magasinsgatan. Närmaste hållplats för kollektivtrafik är Renmarkstorget i 
direkt anslutning till södra delen av planområdet. Hållplatsen ligger längs 
stomlinjetrafiken och trafikeras av flera busslinjer med hög turtäthet. Även 
Umeås centrala nod för den lokala kollektivtrafiken Vasaplan samt Umeå 
busstation med regional busstrafik finns samlad inom cirka 350 meter.  

Förändringar och konsekvenser  

Planförslaget innebär ingen förändring av kollektivtrafiken, men närheten 
till hållplatsen längs stomlinjenätet medför goda förutsättningar att resa till 
och från området med kollektivtrafik. Ett genomförande av detaljplanen 
kan medföra ett ökat antal bussresande från hållplatsen Renmarkstorget.  

Parkering, varumottagning och angöring 

Bostäder med mycket god tillgång till kollektivtrafik och dagligvaruhandel 
begränsar transportbehovet och främjar förutsättningar för grönt  
parkeringsköp och reducerad parkeringsnorm.  
 
Enligt Umeå kommuns parkeringsnorm tillhör planområdet zon A, vilket är 
en av tre olika zoner som behandlar vilket normtal som ska användas  
beroende på vilken zon ett område berörs av. Zon A har avgränsats genom 
bedömning av gynnsamt avstånd för gång och cykel och har anpassats  
efter Umeås förväntade utveckling framöver. 
 
Inom planområdet finns idag totalt 72 allmänna parkeringsplatser, 38 i 
markplan, varav 33 är allmänt tillgängliga. 34 är belägna i det underjordiska 
varmgaraget med nedfart från Nygatan, varav inga är allmänt tillgängliga.  
 
Friköp och samnyttjande av parkering 
Friköp av parkering innebär att fastighetsägare har möjlighet att köpa sig 
fria från ansvaret att anordna parkering inom den egna fastigheten. Den 
friköpta parkeringen lokaliseras till en samlad parkeringsanläggning inom 
rimligt gångavstånd. 
 
Samnyttjande av bilplatser betyder att parkeringsplatser under olika tider 
på dygnet kan användas för olika typer av ändamål. I första hand bör sam-
nyttjande av parkering användas vid arbetsplatser som i kombination med 
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handel eller serviceändamål kan nyttjas utanför kontorstid. Samnyttjande 
av parkering kan tillämpas mellan olika användningsområden som  
exempelvis boende och arbetsplatsparkering. För att avgöra om sam- 
nyttjande som verktyg vid parkeringsköp kan användas bör en beläggnings-
studie göras. 
 
Grönt parkeringsköp 
Umeå kommuns parkeringsnorm ger möjlighet till grönt parkeringsköp 
inom zon A. I första hand gäller det nytillkommande byggnader, men kan 
också bli aktuellt för befintliga byggnader. Grönt parkeringsköp innebär att 
parkeringsnormen reduceras mot att fastighetsägaren tar ett större ansvar 
för att åstadkomma ett förändrat resebeteende. Syftet är att fler ska resa 
med kollektiv-, gång- och cykeltrafik. Lämpligheten avgörs i detaljplane-
processen i varje enskilt fall och ett avtal mellan fastighetsägare och  
parkeringsbolaget ska tecknas innan bygglov kan ges. 

Förändringar och konsekvenser  

Planförslaget möjliggör för uppskattningsvis maximalt 80 mindre lägen-
heter, vilket avser lägenheter mindre än 35 m2. Enligt Umeå kommuns par-
keringsnorm behövs då 0,3 bilparkeringar per lägenhet, vilket ger ett behov 
av cirka 28  bilparkeringar. Antal cykelparkeringar beräknas uppgå till cirka 
280 stycken, vilket ligger mellan spannet 277–292 cykelparkeringar, som är 
kravet enligt Umeå kommuns parkeringsnorm inom zon A. Den vid tiden 
för bygglov gällande parkeringsnormen ska tillämpas. 
 
För tillkommande bostäder möjliggör planförslaget för 21 bilparkeringar i 
källare och två parkeringar för rörelsehindrade i markplan [n2].  Parkeringar 
för bostäder kommer att lösas i befintlig källarparkering. Parkering för per-
soner med nedsatt rörelseförmåga ska förläggas nära entrén inom  
maximalt 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar entré till 
offentliga lokaler, arbetsplatser och bostadshus (BBR 3:122). Vid beräkning 
av antal platser som behövs för personer med nedsatt rörelseförmåga, ska 
rekommendationer i internationell standard ISO 21542 följas. Planförslaget 
möjliggör att tidigare kvartersmark planläggs som [GATA] och överförs till 
gatufastigheten Umeå 2:1. Varutransporter och sopbilar angör fastigheten 
Saga 3 via Magasinsgatan, där en lastzon kommer att inrättas. Exploatören 
bekostar anläggandet av lastzonen, vilket regleras i ett exploateringsavtal 
mellan kommunen och fastighetsägaren.  
 
Grönt parkeringsköp bedöms tillämpligt i detta fall. Ett avtal ska tecknas 
mellan Upab och fastighetsägaren innan bygglov ges. Grönt parkeringsköp 
är frivilligt och kräver motprestationer som redovisas i bygglovskedet enligt 
den vid tiden gällande parkeringsnormen.  
 
 
 
Enligt nu gällande parkeringsnorm ålägger sig fastighetsägaren följande vid 
ett grönt parkeringsköp: 
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• Betala ett belopp motsvarande 10 % av priset för de parkeringsköp 

som normen 12 föreskriver (oreducerad norm) till parkerings- 

bolagets resurs för Mobility management och beteendepåverkan.   

• Medlemskap i bilpool.  

• Omklädningsrum och uppvärmda parkeringsytor väl anpassade för 

cykelpendlare. 

Tillgänglighet 

Det finns en viss höjdskillnad inom planområdet med något lutande mark 
från norr till söder. Denna höjdskillnad har dock ingen påverkan på  
tillgängligheten inom planområdet.  

Miljöfarlig verksamhet 

Inom planområdet finns idag ett nedgrävt parkeringsgarage och en biltvätt. 
Tidigare har det även funnits en tandläkarklinik i Sagagallerian samt en 
kemtvätt i närheten av planområdet. 
 
Undersökning av jord och grundvatten ska göras inför granskning för att  
säkerställa att Saga 3 är lämplig för bostadsändamål. Analyser av organiska 
föroreningar (alifater, aromater, PAH) samt även av tungmetaller ska göras 
med hänsyn till bilvårdsanläggningen som funnits på platsen. I närheten av 
fastigheten Saga 3 har det även funnits en kemtvätt där kemikalier med 
klorerande lösningsmedel använts. Lösningsmedlet har en egenskap som 
medför att det kan spridas väldigt långt vilket gör att även lösningsmedel 
ska ingå i grundvattenanalyserna alternativt att prover på porluft i mark 
tas. 
 
En översiktlig miljöteknisk utredning har genomförts på fastigheten och  
utifrån den bedöms det inte finnas några risker för negativa hälsoeffekter 
för framtida boende eller risk negativ miljöpåverkan från området. Se mer 
under kapitel Förorenad mark. 

Buller 

Planområdet angränsar till Götgatan, Skolgatan, Magasinsgatan och  
Nygatan som alla trafikeras av biltrafik. Skolgatan och Magasinsgatan  
trafikeras även av busstrafik. Nedan visar hur bullersituationen ser ut inom 
planområdet idag utifrån kommunens översiktliga bullerkartering. 
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Figur 21. Buller dygnsmedel, utdrag ur Umeå kommuns bullerkartering, planområdet med  
röd markering. 

 

 
Figur 22. Maximal ljudnivå, utdrag ur Umeå kommuns bullerkartering, planområdet med  
röd markering. 

Inom planområdet finns idag inga bostäder utan enbart kontor och handel. 
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Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik 

Regeringen fastställde i juni 2015 en förordning avseende trafikbuller vid 
nybyggnad av bostadsbyggnader, SFS 2015:216; Förordningen om trafik-
buller vid bostadsbebyggelse. Den 11 maj 2017 höjde regeringen  
riktvärdena för trafikbuller vid en bostadsbyggnads fasad. De nya  
riktvärdena gäller på planärenden som påbörjats fr.o.m. den 2 januari 
2015, se tabell 1. 
 

Tabell 1. Riktvärden utomhus för ljudnivå från väg- och spårtrafik vid bostadsbyggnader. Ljudnivå vid 
fasad avser frifältsvärden. För hotell och kontor ställs inga krav på trafikbuller utomhus. 

 

Ekvivalent ljudnivå (dBA)  Maximal ljudnivå (dBA) 

Ljudnivå vid en bostads-
byggnads fasad som inte 

bör överskridas: 

För bostäder över 35 m2: 

60 a) 

 

65 a) 

 

-  

Ljudnivå som inte bör 
överskridas vid en ute-

plats, om en sådan ska an-
ordnas i anslutning till 

byggnaden 

50 70b) 

Högsta ljudnivå vid fasad 
på en ljuddämpad sida 

55 70 

a) Kan överskridas om minst hälften av bostadsrummen är vända mot ljuddämpad sida. 

b) Kan överskridas med som mest 10 dB-enheter fem gånger per timme mellan  

kl. 06.00–22.00. 

Förändringar och konsekvenser  

Enligt övergripande kartläggning (Tyréns, 2021) riskerar planområdet att 
vara utsatt för bullernivåer som överskrider gällande riktvärden, varför en 
bullerutredning har utförts (2022-05-02). Bullerutredningen visar att längs 
Magasinsgatan och Nygatan erhålls ekvivalenta nivåer lägre än 60 dBA, 
men generellt högre än 60 dBA. Mot Skolgatan erhålls beräkningsmässigt 
62 dBA på markplan och plan ett. På gårdssida ligger de ekvivalenta nivå-
erna kring 50 dBA. På gård belägen två meter över mark blir den  
ekvivalenta trafikbullernivån högre än 50 dBA. Den maximala trafikbuller-
nivån blir beräkningsmässigt 76–80 dBA mot Magasinsgatan och som högst 
81 dBA mot Skolgatan. 
 
I tabell 2 och 3 redovisas trafikdata för de större vägar som ligger närmast 
planområdet och därmed ger de dominerande bidragen till buller från väg-
trafik. Beräknade trafikflöden redovisas senast uppmätta samt prognosår 
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2040, som rekommenderas av Trafikverket. Uppräkning av flödet till 2040 
har utförts med Trafikverkets schablon EVA.  
 

Tabell 2. Tabellen visar trafikdata för de vägar som ingår i beräkningen för nuläge. 

Väg Dygnstrafik Andel tung trafik 
(%) 

Skyltad hastighet 
(km/h) 

Skolgatan västerut 2000 30 30 
Skolgatan österut 1250 48 30 
Västra Norrlandsgatan 3500 4 40 
Nygatan 1500 4 30 
Götgatan söder 
 

1500 4 30 
 
 
 
 

Götgatan norr 2000 2 30 
Magasinsgatan norr 1900 5 30 
Magasinsgatan söder  1500 2 30 
Västra Esplanaden 27 700 11 40 

 
 
 
 
 
 

Järnvägsallén 18 950 8,2 40 
Nygatan 1500 2 30 

 

Tabell 3. Tabellen visar trafikdata för de vägar som ingår i beräkningen för prognosår 2040. 

Väg Dygnstrafik Andel tung trafik 
(%) 

Skyltad hastighet 
(km/h) 

Skolgatan västerut 2350 31 30 
Skolgatan österut 1550 49 30 
Västra Norrlandsgatan 4100 4 40 
Nygatan 1500 4 30 
Götgatan söder 1500 4 30 
Götgatan norr 2000 4 30 
Magasinsgatan norr 2100 7 25 
Magasinsgatan söder 1500 2 30 
Västra Esplanaden 27 700 11 40 
Järnvägsallén 18 950 8,2 40 
Nygatan 1500 2 30 

 
Inga bostadshus i intilliggande fastigheter påverkas av buller från de till-
kommande byggnaderna i form av reflekterat buller. Mot Skolgatan är  
beräkningsmässigt den ekvivalenta trafikbuller högre än 60 dBA. Detta 
medför att bullerskyddad sida behöver beaktas. 

 
Figur 23. Figur visar beräknat ekvivalent trafikbuller vid  
gavel mot Skolgatan (Tyréns, 2022). 
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Gemensamt bullerskydd kommer behövas för bostadgårdarna på tak- 
terrasserna, vilket säkerställs genom bestämmelsen [m], Bullerplank om 
minst 1,1 meter (utifrån takets nivå) i transparent material ska uppföras. 
Planket ska vara tät slutande mot takets kant och ha minsta ytvikt av 10 
kg/kvm. 
 
Gårdsytan i markplan fungerar som komplement till friytan varav inget  
bullerskydd krävs. 
 

 
Figur 24. Ljusgrön färg ovanför befintlig byggnad illustrerar omfattning av bullerskyddsskärm 
(Tyréns, 2022). 

Slutsatsen av bullerutredningen är att bostäder kan uppföras enligt det för-
slag som beräknats, dock med vissa begränsningar och kompletteringar. 
Generellt behöver planlösning inte beaktas förutom för de lägenheter som 
placeras med gavel mot Skolgatan. På befintlig byggnad ska bullerplank om 
minst 1,1 meter (utifrån takets nivå) i transparent material uppföras, om 
bostäder inryms i byggnaden. Planket ska vara tät slutande mot takets kant 
och ha minsta ytvikt av 10 kg/kvm [m].  

Ljusförhållanden 

Sol- och dagsljusförhållanden är en viktig miljöfaktor i ett övervägande kallt 
klimat och solvärmen är en god energitillgång under sommarhalvåret. Vid 
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nybyggnation ställs krav på tillgång till dagsljus för rum eller avskiljbara  
delar av rum där människor vistas mer än tillfälligt.  
 
En skuggstudie syftar till att bedöma soltillgången för utomhusområdena 
inom planområdet utifrån planförslaget. Vår- och höstdagjämning används 
traditionellt för bedömning av utomhusutrymmen i Sverige.  

Förändringar och konsekvenser  

Skuggstudien har gjorts utifrån maximal byggrätt.   
 
Solens placering är beräknad utifrån platsens specifika koordinater utifrån 
tidszon UTC +01, koordinerad universell tid. Vid sommartid har tidszonen 
ställts om till UTC +02 för att simulera omställningen av tiden. 
 
De tidpunkter under året som valts ut är vårdagjämning 20 mars och hög-
sommar 20 juli. Skuggstudien visar området under klockslagen 9:00, 12:00 
och 15:00. Representativa tidpunkter har valts för att illustrera de tidpunk-
ter som föreslagen bebyggelse påverkar omkringliggande bebyggelse mest 
samt tidpunkter då även annan befintlig bebyggelse skuggar. Studien visar 
att omgivande bebyggelse skuggas betydligt mer under mars månad än juli. 
Skuggan är som mest påtaglig klockan 15.00.  
 

 
Figur 25. Skuggstudie, ny bebyggelse (MAF/Tengbom, 2022). 
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Figur 26. Skuggstudie, befintlig bebyggelse (MAF/Tengbom, 2022). 

Geotekniska förhållanden 

Enligt SGU:s översiktliga jordartskarta består planområdets grundlager av 
älvsediment, sand och underliggande lager av lera-silt, liksom övriga delar 
av centrala Umeå. Planområdet anses ha god bärighet och bra grund- 
läggningsförmåga. 

 
Figur 27. Karta hämtad från SGU:s översiktliga jordartskarta,  
planområde markerat med rött (SGU, 2022). 

En geoteknisk utredning har genomförts inom kvarteret Saga med syfte att 
utreda geotekniska förhållanden och utförd grundläggning på befintlig 
bebyggelse med hjälp av arkivstudier. Man har utgått från SGU:s jordarts-
karta, en tidigare utförd undersökning för fastigheten ”Utlåtande över 
grundförhållandena för kv. Saga”, Allmänna Ingenjörsbyrån, 1964-02-03. 
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Revidering 1964-11-05, tidigare konstruktionshandlingar och beräkningar 
inhämtade från Umeå stadsarkiv samt platsbesök. 

Förändringar och konsekvenser  

Fastigheten bedöms ur ett geotekniskt perspektiv byggbar. Beroende på 
genomförande av pålning, eventuella schaktnivåer och hantering av  
befintlig betongkonstruktion m.m. kan stödkonstruktion mot befintliga  
gator och höghusdel behövas.  
 
Aktuell sulfidjord kan utgöra aggressiv miljö för pålar vilket bör beaktas vid 
dimensionering av pålarna. Uppschaktad sulfidjord klassas som miljöfarligt 
avfall och kräver omhändertagning och särskild deponi. 
 
Val av grundläggning bör utredas och redovisas i bygglovsskedet. 

Förorenad mark 

Inom planområdet finns idag en biltvätt i markplan. Det finns en tand-
läkarklinik i Sagagallerian samt en kemtvätt i nära anslutning till  
planområdet. 
 
En översiktlig miljöteknisk markundersökning har genomförts inom  
kvarteret Saga med syfte att utreda eventuellt läckage från oljeavskiljare i 
den tvätthall som är belägen inom fastigheten samt spridning från  
närliggande f.d. kemtvätt. Man har utgått från SGU:s jordartskarta,  
Länsstyrelsens databas och genom tolkning av flygbilder, observationer vid 
fältbesök samt kommunens arkiv föreslagit två provtagningspunkter. Prov-
tagningen har genomförts på jord och grundvatten. 
 
Utförda analyser visar generellt på låga halter av föroreningar i både jord 
och grundvatten. I jord är samtliga halter understigande KM. I grundvattnet 
förekommer alifater C16-C35 över SPI:s rekommendationer för dricks- 
vatten i en av punkterna, dock inte den som är placerad i närheten till 
oljeavskiljaren. Den påträffade oljeföroreningen bedöms därför inte ha 
koppling till oljeavskiljaren på fastigheten. Inget dricksvattenuttag sker på 
fastigheten då den är ansluten till det kommunala vattenätet, vilket inne-
bär att påträffade föroreningar inte bedöms medföra några risker för  
negativa hälsoeffekter för framtida boende. De påträffade fraktionerna av 
alifater, C16-C35, är inte flyktig och utgör därmed ingen risk för inträngning 
av ånga i byggnad. 
 

Förändringar och konsekvenser  

Med bakgrund av utförda undersökningar bedöms det inte finnas några 
risker för negativa hälsoeffekter för framtida boende eller risk negativ 
miljöpåverkan från området. 
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Radon 

Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i mark och grundvatten och 
som, beroende på markens genomsläpplighet och husgrundens täthet, kan 
sippra in i huset och skapa en ohälsosam inomhusmiljö. Eftersom förhöjda 
radonhalter inomhus är en olägenhet för människors hälsa finns det gräns-
värden som ska följas för nybyggda bostäder.  
 
Enligt kommunal kartering utgör planområdet lågriskområde för  
markradon. 

Förändringar och konsekvenser  

Eftersom planområdet ligger inom ett område som är karterat som låg- 
riskområde krävs ingen åtgärd. 

Risk för skred 

Ingen risk för skred förekommer inom planområdet eller dess närhet. 

Risk för översvämning 

Ingen risk för översvämning förekommer inom planområdet eller dess när-
het. 

Dagvatten 

Dagvatten är regn- och smältvatten som tillfälligt avrinner på markytan. 
Under naturliga förhållanden infiltreras större delen av vattnet i marken, 
innan det når vattendrag. I takt med att staden förtätas och tidigare oex-
ploaterade ytor bebyggs och hårdgörs minskar möjligheterna till naturlig 
infiltration i marken och dagvattnet avleds direkt till vattendrag. Detta stäl-
ler krav på en robust och långsiktigt hållbar dagvattenhantering. Plan- 
området är idag helt hårdgjort. Planområdet ingår i kommunalt verksam-
hetsområde för dagvatten. 

Förändringar och konsekvenser  

Planförslaget medför ingen egentlig skillnad jämfört med nuläget. Hela om-
rådet är hårdgjort sedan tidigare. 

Snöhantering 

Fastighetsägaren ansvarar för snöhanteringen inom fastigheten. Yta på  
bostadsgård i markplan ska användas som snöupplag inom fastigheten. 

Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel, vars syfte 
är att komma till rätta med miljöpåverkan från mer diffusa utsläppskällor 
såsom trafik och jordbruk. Normen ska avspegla den lägst godtagbara  
miljökvaliteten eller det önskade miljötillståndet, men tar vanligtvis sikte 
på hur mänsklig verksamhet ska utformas. Det finns idag miljökvalitets- 
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normer för utomhusluft och vatten samt buller för städer med fler än  
100 000 invånare. Ett genomförande av en detaljplan får inte medföra att 
en norm överträds.  

Luft 

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft syftar till att skydda människors 
hälsa och miljön genom att ange föroreningsnivåer som inte får överskridas 
(gränsvärden) och nivåer som inte bör överstigas (riktvärden) och dessa  
regleras i luftkvalitetsförordningen (2010:477). I delar av centrala Umeå 
överskrids gränsvärdena för luftföroreningar (kvävedioxid). Kommunen  
arbetar därför med ett åtgärdsprogram för att uppfylla normen, med syftet 
att uppfylla miljökvalitetsnormerna som anger lägsta godtagbara miljö- 
kvalitet. 
 
Kvävedioxid som dygnsnivå och timnivå kring den övre utvärderings- 
tröskeln för miljökvalitetsnorm längs Skolgatan. Partiklar PM10 ligger klart 
under miljökvalitetsnorm och miljömålsgränserna.  
 
Kommunen arbetar sedan år 2006 med åtgärdsprogram för luftkvaliteten 
med bäring på kvävedioxid, med målsättningen att på sikt nå miljökvalitets-
normen. Utvecklingsstrategierna i översiktsplanen med bäring på för- 
tätning är ett medel för måluppfyllnad eftersom en tätare stad medför 
mindre transportbehov och i förläningen genererar en renare luft på längre 
sikt. Den enskilt viktigaste åtgärden är färdigställandet av Västra länken (ny 
E12). Därefter planeras en miljöanpassad utformning av Västra Esplanaden 
i och med kommunens övertagande av väghållaransvaret för denna. Vidare 
ska kollektivtrafik och cykel- och gångtrafiken prioriteras genom ett antal  
främjande åtgärder. 
 
Tillkommande trafik i och med detaljplanens genomförande bedöms inte 
innebära betydande luftutsläpp som leder till att MKN riskerar att  
överskridas. 

Vatten 

MKN för vatten omfattar vattenkvaliteten för yt- och grundvatten. Målet är 
att alla vattenförekomster ska ha god status eller god ekologisk potential 
och att statusen inte får försämras. Ett genomförande av en detaljplan får 
inte medföra att statusen försämras för någon av kvalitetsfaktorerna  
(ekologisk och kemisk).  
 
Vattenkvaliteten i Umeälven har god ekologisk och kemisk status. Detalj-
planen bedöms inte försämra vattenkvaliteten i vattendraget. Hela kvarte-
ret är idag hårdgjort och genomförande av detaljplanen medför mindre ut-
släpp av föroreningar än i nuläget. Planområdet ingår därtill i kommunalt 
verksamhetsområde för dagvatten. 
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Vatten och avlopp 

Planområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten, spill-
vatten och dagvatten. Tillräcklig kapacitet finns för planerad exploatering. 
Anslutningspunkt anges av huvudman.  

Avfall 

Ytor för utsortering av samtliga fraktioner av avfall som uppkommer ska 
finnas. Det innebär att det ska finnas plats för hushållsavfall (restavfall och 
matavfall), förpackningar och eventuellt verksamhetsavfall. Vakins gällande 
anvisningar för ny- och ombyggnationer av plats för avfallshämtning (NOA) 
ska följas. 
 
Avfallsutrymmet ska placeras så att det är tillgängligt för avfallslämnarna 
och hämtningspersonal. Vägen ska vara framkomlig och sikten ska vara 
god. Körning på gång- och cykelväg är inte tillåten. Väghållaren är ansvarig 
för vägens utformning, skyltning, skötsel och framkomlighet.  

Förändringar och konsekvenser  

Sophämtning ska ske längs med Magasinsgatan. Detaljplanen innebär att 
Magasingatan breddas med en meter längs med fastigheten Saga 3. En 
lastzon kommer att anläggas för detta ändamål. 

El och fjärrvärme 

Bebyggelsen ansluts till det kommunala elnätet. Bebyggelsen kan även an-
slutas till det kommunala fjärrvärmenätet. Inom planområdet finns  
belysningsstolpar med tillhörande skåp, befintlig teleledning inom plan- 
området som ansluter till teleskåp vid befintlig byggnad samt styrskåp till 
trafikljus. I samband med bygglov behöver dessa hanteras. Exploatören  
ansvarar för att kontakta berörda parter och säkerställa att samordning 
sker. Exploatören står också för kostnader förenat med detta. 

Brandförsvar och säkerhet 

Utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt ska utformas med tillgång 
till minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. För vissa  
verksamheter får en av utrymningsvägarna utgöras av exempelvis balkong 
eller fönster med hjälp av brandförsvarets stegutrustning.  
 
Bostadshus där balkongöppningars underkant eller fönsters karm- 
understycke är högre än 11 meter förses med Tr2-trapphus. Dessa behöver 
utformas med avskiljande konstruktion så att brand- och brandgas- 
spridning till trapphuset begränsas. I bygglovskedet ska säkerställas att 
byggherren uppfyller gällande tekniska egenskapskrav enligt lagstiftning. 
 
Räddningstjänsten kan assistera med utvändig utrymning med hjälp av ut-
skjutsstege upp till 11 meter. Vid högre byggnation, 11–23 meter, krävs 
höjdfordon. Räddningsvägar och uppställningsplatser behöver då anordnas 
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på innergård för att tillgodose utrymningsväg. Det är särskilt viktigt att 
funktionen säkerställs året runt under hela byggnadens livstid. Detta är 
sannolikt mindre realistiskt med tanke på krav på infart till och utrymme på 
gården. 
 
En markbrandpost finns i anslutning till fastigheten. 

Genomförandefrågor 

Under detta avsnitt redovisas de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen ska kunna ge-
nomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt. Även konsekvenserna 
av dessa åtgärder redovisas. 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är fem år från den dag planen får laga kraft. Under  
genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad byggrätt i enlighet 
med detaljplanen. Om planen ersätts, ändras eller upphävs under genom-
förandetiden kan berörda fastighetsägare ha rätt till ersättning av  
kommunen. Efter genomförandetidens utgång kan kommunen ändra eller 
upphäva detaljplanen utan att fastighetsägare får någon ersättning för 
byggrätt som inte kan utnyttjas. Detaljplanen fortsätter gälla till dess att 
den ändras eller upphävs.  

Huvudmannaskap för allmän plats 

Planen omfattar i huvudsak kvartersmark, inom vilken fastighetsägaren 
svarar för alla åtgärder. Kommunen är huvudman för allmän plats. 

Huvudman för vatten och avlopp 

Planområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde för dricks-, spill- och 
dagvatten. 

Avtal  

Exploateringsavtal  

Umeå kommun avser att teckna exploateringsavtal som upprättas inför 
granskning. Exploateringsavtalet säkerställer genomförandet av detalj- 
planen för Saga 3 i enlighet med framtagna planhandlingar.  
Exploateringsavtalet reglerar att en del av fastigheten Saga 3 (planlagd som 
gata), överförs till den kommunala gatufastigheten Umeå 2:1. Därtill  
regleras krav på utförande och bekostande av en lastzon inom gatumark 
avsedd för sophämtning och varuleveranser. Avtalet behandlar även andra 
frågor kopplade till genomförandet samt att kommunen kräver en  
ekonomisk säkerhet från sökande. 
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Tidplan 

Detaljplanen beräknas kunna antas under första kvartalet år 2023.  
 
Den preliminära tidplanen baseras på förutsättningen att beslutet att anta 
detaljplanen inte överklagas. Vid ett överklagande kan tidpunkten då  
detaljplanen får laga kraft förskjutas upp till två år framåt i tiden, vilket 
medför motsvarande förskjutning av genomförandet. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning  

Detaljplanen möjliggör avstyckning av fastigheten. Fastighetsbildning sker 

efter ansökan om lantmäteriförrättning. Ansökan inlämnas till Umeå  

kommun, Lantmäterimyndigheten.  

Gemensamhetsanläggningar 

En gemensamhetsanläggning kan, efter prövning av ansökan, bildas genom 
en så kallad anläggningsförrättning. Det kan bli aktuellt när det finns  
gemensamma behov hos flera fastigheter som behöver lösas i ett gemen-
samt sammanhang, exempelvis tillfartsvägar, avloppsledningar etcetera.  
 
Fördelning av kostnader och regler för skötsel beslutas i förrättningen och 
fördelas på deltagande fastigheter. Vid bildande, omprövning eller upp- 
hävande av gemensamhetsanläggning kan det bli aktuellt med ersättningar 
till fastighetsägare som upplåter utrymme alternativt ersättning till  
deltagande fastigheter vars rättigheter påverkas. Lantmäterimyndigheten 
beslutar om den eventuella ersättningens storlek.  
 
Vid eventuell avstyckning och bildande av fler fastigheter skulle bostads-
gården exempelvis kunna användas som en gemensamhetsanläggning. 

Rättigheter 

Officialservitut 
Ett officialservitut bildas genom prövning och beslut i en lantmäteri- 
förrättning och redovisas sedan i fastighetsregistret. Servitut är en rättighet 
till förmån för en fastighet att använda en annan fastighet för ett specifikt 
ändamål, t.ex. utfartsväg eller utrymme för en vattenledning. Official- 
servitut är inte personbundet och gäller fram till ny lantmäteriförrättning 
genomförs. Bildandet av officialservitut initieras genom ansökan av  
fastighetsägare till lantmäterimyndigheten. Lantmäteriförrättningen för 
bildandet bekostas av fastighetsägarna. 
 
I samband med fastighetsbildning kan behovet av officialservitut uppstå för 
att säkra rättigheter för nya fastigheter. 
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Avtalsservitut 
Ett avtalsservitut bildas genom avtal mellan de två berörda fastighets- 
ägarna. Avtalet måste innehålla vissa moment som framgår av 14 kap.  
jordabalken. Servitutet gäller tills rättighetshavaren bestämmer att det ska 
tas bort. 
 
Fastighetsbildning sker efter ansökan om lantmäteriförrättning. Ansökan 
inlämnas till Lantmäterimyndigheten i Umeå kommun. 
 
För fastigheten Saga 3 finns ett belastande avtalsservitut som är inskrivet i 
fastighetsregistret. Servitutet avser rätt för allmänt tillgänglig parkering för 
33 platser i markplan mot Magasinsgatan. Servitutet avser även en rätt för 
allmän gång- och cykeltrafik, planlagt som markreservat [x] i detaljplanen 
2480K-P97/46. Servitutet avses att upphävas. Detaljplanen möjliggör för en 
breddning av Magasinsgatan, där den befintliga trottoaren som tidigare  
varit belägen inom kvartersmarken (1,3 m) planläggs som allmän plats och 
föreslås överföras till gatufastigheten Umeå 2:1. Servitutet avses att upp-
hävas. 

Ledningsrätter 

Inga ledningsrätter finns registrerade inom planområdet. 

Ekonomiska frågor  

Kostnaden för framtagandet av detaljplanen samt genomförandet av den 
bekostas av exploatören. 

Planavgift 

Planavgiften regleras och tas ut enligt särskilt avtal. 

Tekniska frågor 

Stuprör och andra tekniska anordningar ska inrymmas inom kvartersmark 
och får inte placeras inom allmän plats. 

Medverkande  

Detaljplanen har upprättats av WSP genom Anna Åhs, Johan Almqvist och 
Aino Virta, planarkitekter, på uppdrag av Detaljplanering, Umeå kommun. 
 
Medverkande kommunala verksamheter: 
Detaljplanering 
Umeåregionens brandförsvar 
Gator och parker 
Lantmäteri 
Mark och exploatering 
Miljö- och hälsoskydd 
Vakin 
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Källor 

Fotografier: Umeå kommun, om inte annat anges 
Ortofoton: Lantmäteriet, om inte annat anges 
Kartor och illustrationer: Umeå kommun, om inte annat anges 
 
Denna handling har godkänts av planchef Clara Ganslandt med  
planarkitekt Frida Niemi som handläggare. Handlingen är godkänd i  
kommunens elektroniska system och har därför ingen namnunderskrift. 


