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                                Dnr BN 2016/01124 

Riksintresseanalys av kvarteret Saga  
inom Centrum i Umeå 
Bedömning av detaljplanens påverkan på riksintresset 

 

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 mot gaturummet, erbjuder inblickar och ger liv åt 
stadsmiljön.  
 
Syftet är också att beakta en god stadsbild liksom värna om riksintresset för kulturmiljö. 
 
Behovsbedömning 
Planen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med 
miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 11-12 §§, miljöbalken bedöms därför inte behöva 
genomföras. Planområdet är beläget inom kulturmiljöområde av riksintresse men 
angränsar inte till särskild värdekärna. Detaljplanen syftar till att beakta en god stadsbild 
och värna om riksintresset för kulturmiljö.  
 
Med anledning av att flera utvecklings- och förtätningsprojekt inom närområdet är på gång 
har en ny bedömning gjorts, nämligen att en riksintresseanalys ska genomföras för 
kvarteret Saga. Inte minst för att försöka fånga de kommutativa effekterna av de 
omfattande förändringarna i stadslandskapet.  
 
Bakgrund  
Planområdet är beläget inom centrumfyrkanten i Umeå centrum. Planen avgränsas av 
Nygatan i norr, Götgatan i öster, Skolgatan i söder och Magasingatan i väster, se figur 1. 
Området har en area på ca 3 000 m2. Detaljplanen är i tidigt skede inför samråd.  
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Figur 1. Ortofoto över planområdet och dess närområde. Källa: Lantmäteriet.  

 

Figur 1. Gällande detaljplan för Saga 3, laga kraft 1997-05-02. Plankarta till vänster och illustration till höger. 

Renmarks
-torget 
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Figur 3. Aktuellt förslag till plankarta  
 
 
Sammanfattning 
Detaljplanen medger en byggnadshöjd som motsvarar 6 och 7 våningsplan, varav översta 
våningarna ska vara indragna längs Magasinsgatan, Skolgatan och Nygatan och avviker från 
befintliga byggrätter (2-4 våningsplan) inom kvarteret Saga. Medgiven byggnadshöjd 
avviker däremot inte från tidigare bedömningar under 2010–2020, i fråga om vad som kan 
anses vara lämpligt inom kvarter med liknande förutsättningar inom Centrumfyrkanten. 
Planförslaget ingår i ett större omvandlingsstråk som sträcker sig från Järnvägsallén i norr 
till Umeälven i söder, se figur 4.  
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Figur 4. Inom utpekade kvarter pågår planarbeten  

Placeringsbestämmelser och utformningsbestämmelser säkerställer att ny bebyggelse 
anpassas till rutnätsstadens planstruktur. 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. Flertalet björkalléer återfinns 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. 

Kvarteret ingår inte och angränsar inte till någon värdekärna för riksintresset.  

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra inverkan på riksintresset.  

Aktuella delar kommer därför inte att bli föremål för en fördjupad kulturmiljöstudie.  

För aspekter, där risken bedöms lägre, är kommentarerna i denna riksintresseanalys (fältet 
för kommentarer i tabell F) tillfyllest. Riksintresseanalysen grundas på bifogad genomgång, 
där motiven klargörs i tabell F. 
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Analys 

 
Figur 5. Riksintresset Centrala Umeå och f.d. regementet, En kulturmiljö av riksintresse. Gul markering 
visar område för aktuell detaljplan och blå ring markerar område som bedöms påverkas av planen. 

Kvarteret Saga ligger inom en kulturmiljö av riksintresse enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. 
Riksintresset benämns Umeå AC 10. Det omfattar en stor del av Umeå stad och 
kulturmiljövärdena består av stadens stadsbyggnadshistoriska helhetsvärden. Planområdet 
angränsar inte till något byggnadsminne eller kärnområde för riksintresse. 

I gällande riksintressebeskrivning redovisas riksintresseområdets värdekärnor, d.v.s. miljöer 
som är representativa för riksintresset. Nedan beskrivs riksintressebeskrivningens 
sammanfattande karaktäristik av riksintresset. 

 
 

Utdrag ur riksintressebeskrivning  

Riksintresset omfattar den gamla staden Umeå och de karaktärsdrag som finns kvar från perioden 
från 1780-talet och fram till omkring 1940. Karaktärsdragen är: 

• Residensstadsprägel med förvaltnings-, utbildnings-, regementsbyggnader och miljöer med 
framträdande placeringar och som är väl synliga i stadsmiljön. 

• Trästadskaraktär med trähus i en eller två våningar, enkla men medvetet utformade hus 
blandade med förnämlig panelarkitektur. 

• Offentliga byggnader i sten upp till tre våningar. 
• Kvartersstruktur med huvudbyggnader placerade mot gatorna och enklare, lägre byggnader 

placerade mot kvartersmitten. 
• Avstånd och luft mellan husen. 
• Rutnätsplan med öppna platser, genomsiktlighet i alla riktningar och kontakt med älven. 
• Storgatan, historisk kommunikationsled och paradgata. 
• Breda, avskiljande esplanader. 
• Parker, björkalléer utmed gatorna samt trädgårdstomter Öst och Väst på stan. 
• Hamnstråk med gles och låg bebyggelse samt sjöfartspräglad och representativ fasad mot 

älven. 
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På uppdrag av Länsstyrelsen i Västerbottens län har KMW forum genomfört en 
riksintresseanalys av Umeå (AC 10) som ska resultera i ett underlag för Länsstyrelsens 
revideringsförslag till Riksantikvarieämbetet. Formellt beslut har dock inte fattats i frågan 
varför denna riksintresseanalys utgår från gällande riksintressebeskrivning. 

 
A. Planområdet och riksintressets kärnområden. Motiv till vald avgränsning: 
Ange vilka kärnområden som valts och varför  

Analysen omfattar endast den planerade bebyggelsens konsekvenser avseende kulturmiljö 
samt de stadsbildsaspekter som har koppling till riksintresset. Riksintressets gräns samt 
värdekärnornas läge i förhållande till kvarteret Saga framgår av figur 5. 

Planområdet ligger inte inom värdekärna för riksintresset, däremot kan den planerade 
exploateringen komma att påverka upplevelsen från de närliggande värdekärnorna. En 
värdekärna är Rådhusesplanaden ett paradstråk med egen utformning (11) i öster. I 
sydväst ligger värdekärnan Västra kvarteren en småskalig trähusbebyggelse från 
sekelskiftet 1900 (13). Söder ut på andra sidan Renmarkstorget ligger Storgatsmiljön 
genom centrum (9) samt Stadens fasad mot älven (10). Andra viktiga sammanhang i 
uppfattningen av riksintresset är Renmarkstorget som värdefullt stadsparti/plats samt 
Västra Esplanaden som värdefullt stadsparti/stråk. 

Planområdet angränsar till värdefulla enstaka byggnader utmed Magasinsgatan (Dyckert 2, 
Embla 5) och värdefullt stadsparti och plats (Renmarkstorget – krogar och butiker).  
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B. Kortfattad beskrivning av aktuella kärnområden och byggnadsminnen:  
Nedan återges ett sammandrag av länsstyrelsens värdebeskrivning för de mest närbelägna 
värdekärnorna.  

Storgatsmiljön genom centrum (9) 

Storgatan har alltid varit och är fortfarande ett av de viktigaste stråken genom staden. Här 
passerade Kustlandsvägen allt sedan staden grundades på 1600-talet. Med den första bron över 
älven 1863 blev Storgatan ännu mer ett affärsstråk. Mellan kyrkan och Renmarksesplanaden låg ett 
tjugotal större och mindre handelsgårdar. 

Efter stadsbranden 1888 breddades Storgatan från 6 till 18 meter och det bestämdes att trähus fick 
byggas i högst två våningar och stenhus i tre våningar, vilket blev avgörande för stadens utseende. 
De gamla handelshusen var vid sekelskiftet 1900 ännu det samhällsbärande skiktet, men gick alltmer 
tillbaka. Bara fem handelsgårdar återuppfördes efter branden. Handelscentrum flyttades nu till 
Kungsgatan och det nya Rådhustorget. Storgatan blev istället del av den offentliga miljön kring 
Rådhuset, med monumentala byggnader och några förnäma bostadshus. 

Om Storgatans tid som handelscentrum minner den Reiniusska gården i kvarteret Heimdal. Det är 
den enda bevarade huvudbyggnaden till en handelsgård från 1800-talet i Umeå. Dess rikt dekorerade 
panel som ritats av Carl Fridolf Sandgren är ett mycket tydligt exempel på hur arkitekturdetaljer och 
utsmyckningar lånades från den samtida stenhusarkitekturen i större städer, vilken i sin tur influerats 
av den kontinentala arkitekturen. På detta sätt kom klassiska europeiska stilideal att omformas till 
Umeås träarkitektur, framför allt under 1890-talet. 

I grannkvarteret Brage ligger en senare handelsgård från 1916, den Wiknerska gården. Den ritades 
av Erik Eriksson och är ett fint prov på hans rika produktion från 1910-20-talen. Motivet med 
frontespis med bruten takform ovanför ett burspråk var ett av hans favoritmotiv som gör att man lätt 
känner igen hans verk. 

I den miljö med offentliga byggnader som Storgatan fick efter stadsbranden är Rådhuset, Stora 
hotellet, Sparbanken (Swedbank) och nuvarande Handelsbanken de fyra mest monumentala. Alla är 
placerade i anslutning till den omsorgsfullt anlagda Rådhusparken. Fasaderna bildar representativa 
fonder som förstärker Rådhusparkens självklara roll som Umeås viktigaste grönyta. Alltsedan den 
anlades 1897 har umeborna spatserat och kopplat av i denna oas i hjärtat av staden. 

Rådhuset tronar på andra sidan Storgatan i parkens översta del. På sidorna omfamnas parken av 
Stora hotellet och Handelsbanken, exponerade i sina hela längder. I hörnet mellan Rådhuset och 
Stora hotellet, dåtidens verkliga A-läge, står bankpalatset som uppfördes för Västerbottens läns 
sparbank. 

Rådhuset stod klart 1892 och är uppfört i holländsk nyrenässans efter ritningar av stadsarkitekten 
Fredrik Olaus Lindström. Det förhöjda mittpartiet med krönande torn, trappstegsgavel och praktfullt 
inramat ur, ger byggnaden dess omisskännliga karaktär av rådhus. Huvudfasaden mot älven i söder 
har en värdig men samtidigt festlig karaktär, passande för ett rådhus som skulle innehålla lokaler för 
såväl stadens administration som rättsskipning och offentliga tjänster. 

Sammanfattningsvis utgörs den värdefulla bebyggelsen längs Storgatan genom centrum av 
handelsgårdar, offentliga byggnader och förnämare bostadshus, med tydlig koppling till Storgatans 
status som den viktigaste gatan i Umeå. Flertalet av byggnaderna är skyddade som byggnadsminnen 
eller genom q-märkning i detaljplan. Byggnaderna har ett ståndsmässigt yttre och är två till tre 
våningar höga. Till höjd och volym är de jämbördiga och underordnar sig endast stadskyrkans torn i 
öster. Detta är ett viktigt karaktärsdrag i hjärtat av riksintressemiljön centrala Umeå. 
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Stadens fasad mot älven (10) 

Innan järnvägen kom till Umeå var älven den naturliga kommunikationsleden till staden för längre 
resor. I den nya planen efter stadsbranden 1888 ville man göra stadens fasad mot älven mer 
representativ. Därför drog man en strandgata närmast kajen och placerade byggnaderna utmed 
denna så att deras huvudfasader vette mot älven.  

Så sent som 1947 var fortfarande hamnverksamheten så livaktig och omfattande att staden behövde 
fler lokaler för den. Hamnmagasinet, som då ritades av stadsarkitekten Kjell Wretling, med dess 
värdiga klassiska formspråk och röda tegelfasader ansluter mycket väl till det gamla tullmagasinet 
och de övriga offentliga tegelbyggnaderna vid älven. Hamnmagasinet och tullmagasinet är 
betydelsefulla komponenter i upplevelsen och förståelsen av Umeås kajområde. 

Stora hotellets centrala läge i staden och utmärkande kontrastrika färgbehandling ger byggnaden 
stor betydelse för stadsbilden och stadens fasad mot älven. Trots tillbyggnader och inre 
ombyggnader är hotellet fortfarande välbevarat utvändigt. Det är ett tydligt uttryck för den 
expansion och de förändrade sociala mönster som påverkade sekelskiftets Umeå. 

De representativa offentliga byggnaderna i tegel och de förnäma bostadshusen huvudsakligen i trä 
berättar tydligt att Västra Strandgatan var en av Umeås mest exklusiva bostadsadresser efter 
branden. Utsikten mot älven var en tillgång, men tanken var också att husen skulle synas när man 
kom sjövägen till staden. Ända fram till andra världskriget gick Sveabolagets kustpassagerarbåtar 
upp till Umeå. Öppenheten är här ett viktigt karaktärsdrag. De flesta av husen skapades under en 
femtonårsperiod och även om de är arkitektoniska individer så har de gemensamma nämnare i skala, 
material, kulörer och elegans, och bildar därför en fint sammanhållen miljö. 

Rådhusesplanaden ett paradstråk med egen utformning (11) 

Rådhusesplanaden anlades efter stadsbranden. Denna esplanad fick i motsats till de två äldre 
esplanaderna i staden, Östra och Västra esplanaden, den utformning som rekommenderades i 
byggnadsstadgan för Sveriges städer från 1874. Därför har Rådhusesplanaden två körbanor som 
kantas av trottoarer och är skilda från varandra genom en plantering med två rader björkar. 

Utformningen av Rådhusesplanaden hade inte enbart ett dekorativt syfte, den skulle också fungera 
som ett brandskydd. Den skulle dessutom binda samman Rådhuset med järnvägsstationen. När 
besökare anlände till järnvägsstationen var det meningen att de skulle ha fri sikt fram till det 
imponerande Rådhuset. 

Järnvägsstationen uppfördes 1895-96. Stationen byggdes i tegel och sten, vilket medförde att den 
fick en mer representativ och monumental prägel än de stationshus i trä som var vanliga vid denna 
tid. Karaktären förstärktes ytterligare genom att den öppna ytan framför stationen utformades som 
en halvcirkelformad stjärnplats med strålgator åt olika håll. Strålgatorna (Götgatan och Vasagatan) 
har dock byggts bort under senare tid. 

Förutom Rådhuset och järnvägsstationen finns idag endast några enstaka exempel på äldre 
bebyggelse bevarade längs Rådhusesplanaden. Kvarvarande hus utmed esplanaden är byggda i sten 
med tre till fyra våningar och härrör från 1920- och 30-talen. 

Längre söderut efter Rådhusesplanaden ligger två mer offentliga byggnader, gamla Posthuset och 
det som tidigare var Västerbottens-Kurirens byggnad. Båda uppfördes kring 1930. Posthuset är ritat 
av arkitekten Erik Lallerstedt som bland annat har ritat Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH) och 
flera andra posthus i Sverige. Posthuset har en i grunden klassicistisk fasadkomposition, men de rena 
och regelbundna putsade fasadytorna visar också på inslag av funktionalism. Huset har byggts om 
under senare år, men den ursprungliga karaktären är bibehållen. Västerbottens-Kurirens byggnad 
uppvisar en monumental tegelfasad där bottenvåning och entré är tydligt markerade. Även här finns 
drag av klassicism men med nationalromantiska inslag. Tidens omsorgsfulla materialval och strävan 
efter hög kvalitet avspeglas bland annat i det skifferklädda taket. 
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Efter branden förstorades det torg som sedan 1600-talet legat i anslutning till Rådhuset. Även 
placeringen av Rådhuset ändrades vid återuppbyggnaden och det kom nu att placeras på torgets 
sydsida. På det nya Rådhustorget förlades från denna tid Umeås torghandel. 

På den västra hörntomten står idag det så kallade Edgrenska huset från 1920-talet. Detta 
tvåvåningshus med sina tolv lägenheter var ett av de större hyreshus som byggdes i Umeå under 
1920-talets nybyggnadsverksamhet. 

Väster om det Edgrenska huset längs Kungsgatan finns idag två äldre tvåvåningshus i trä med 
bostäder och butiker. Det ena är uppfört 1895 och sammanbyggt med det intilliggande huset från 
1920-talet. Gårdshuset som hör till uppfördes i början av 1920-talet som verkstad men byggdes om 
till bostadshus redan 1924. 

Detta stråk längs Kungsgatan utgör en liten sammanhållen miljö med äldre bebyggelse – ett resultat 
av att handelscentrum försköts från Storgatan mot norra delen av Rådhustorget och Kungsgatan och 
att de stora handelsgårdarna ersattes av branschbutiker för en lokal marknad. 

Västra kvarteren en småskalig trähusbebyggelse från sekelskiftet 1900 (13) 

Delar av kvarteren Ymer, Audumbla och Njord omfattar en sammanhållen miljö med blandad 
småskalig trähusbebyggelse från tiden närmast efter branden. I kvarteret Njord finns två mycket 
tidstypiska trähus från 1900-talets början. Båda husen är uppförda i två våningar, har panelklädda 
fasader i ljusa kulörer och dekorativa snickeridetaljer. 

Den lummiga innergården med sitt stora vårdträd förstärker känslan av den gamla staden. Trähusen 
i kvarteret Njord utgör en påminnelse om hur träbebyggelsen i centrala Umeå såg ut vid sekelskiftet 
1900. De bildar en avslutning av centrum västerut på samma sätt som trähusen i kvarteret Höder, 
med sin likartade utformning, bildar en avslutning österut mot Vänortsparken. Dessa två 
trähusgrupper ramar historiskt in centrum och Kungsgatan åt var sitt håll. 

I kvarteret Ymer på andra sidan Kungsgatan finns både Frälsningsarméns lokaler och Ordenshuset 
som minnen från folkrörelseepokens tid i Umeå under början av 1900-talet. Frälsningsarméns hus är 
ritat av arkitekten Nils Nordén och uppfördes 1918 som biograf Svea. 

Byggnaden är unik, det finns bara ett fåtal biografer från filmens barndom bevarade i Norrland och 
detta är den äldsta. Entrépartiet med arkad, takmålningar och biljettkur finns fortfarande kvar. 
Invändigt finns även den ursprungliga rumsindelningen med läktare och en del bänkar kvar. Efter 
endast tre år som biograf togs dock huset i bruk av Frälsningsarmén. 

Mot Sveagatan finns två låga trähus från slutet av 1880-talet. Huset i hörnet av Kungsgatan och 
Sveagatan var ursprungligen tvättstuga för Stadshotellet, societetshuset som vid denna tid låg på 
granntomten vid Västra Esplanaden. Den f.d. tvättstugan har senare inretts till butik. Det andra huset 
vid Sveagatan är byggt 1888 efter ritningar av Carl Fridolf Sandgren. Dessa trähus är de enda gathus 
i en våning som finns bevarade i Umeå centrum. 

Ordenshuset byggdes efter ritningar av Erik Olof Mångberg i början av 1900-talet för Umeå 
Nykterhetsvänners byggnadsförening. Der har ett stort symbolvärde som samlingspunkt för 
nykterhetsrörelsen och andra folkrörelser i Umeå. Huset är byggt i två våningar med ett brett, förhöjt 
mittparti mot Skolgatan. Den rika panelarkitekturen i trä är karakteristisk för folkrörelsebyggnader 
vid sekelskiftet 1900. Gårdshuset med butik mot Sveagatan är från samma tid. På denna sida av 
kvarteret är det gamla glesa byggnadssättet fortfarande synligt. 

På motsatta sidan av Sveagatan, i kvarteret Audumbla, finns två trähus från början av 1900-talet. 
Båda är flerbostadshus i två plan med butiker i bottenvåningen. De två låga och till synes 
anspråkslösa gårdshusen från samma tid som gathusen är värdefulla inslag eftersom mycket få 
sådana finns bevarade i centrum. 

 



10 
 

Byggnadsminnen 

Rådhuset (A) och Umeå stationshus (B) är utpekade byggnadsminnen inom värdekärnan 
Rådhusesplanaden ett paradstråk med egen utformning (11). 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 (C) inom värdekärnan för de Västra 
kvarteren en småskalig trähusbebyggelse från sekelskiftet 1900 (13). I stråket mot älven ligger även 
byggnadsminnet Tullkammaren (D) inom kärnområdet Stadens fasad mot älven (10). 

Planområdet gränsar inte till något byggnadsminne. Däremot finns flertalet utpekade värdefulla 
enstaka byggnader i anslutning till kvarteret Saga vilka kan komma att påverkas i samband med 
aktuell exploatering.  

 

C. Struktur 
 

     
 
 

D. Riksintressets betydelse för tillkommande bebyggelse 
De kärnområden som angivits under B utvecklas och de delar som är tillämpliga på aktuell plan 
anges. Det som särskilt kan påverka riksintresset beskrivs och motsvarande fråga i tabell F markeras.  

  

Saga 

A 

B 

C 

D 
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E. Illustrationer 
 

 

 

Figur 2. Karta belyser vypunkternas placering. 

 

 

Figur 3. Vy mot nordöst, från korsningen Skolgatan/Västra Esplanaden. Röd pil visar ny bebyggelse enligt 
planförslag. 
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Figur 4. Vy mot nordväst, från korsningen Skolgatan/Götgatan. Bild på befintlig och ny bebyggelse. 

 

Figur 5. Vy mot nordväst, från korsningen Skolgatan/Rådhusesplanaden.  
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Figur 6. Vy söderut, från korsningen Västra Norrlandsgatan/Magasingatan.  

 

Figur 7. Vy mot sydväst, från Järnvägsallén. Röd pil visar ny bebyggelse enligt planförslag. 
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Figur 8. Vy mot sydöst, från korsningen Västra Norrlandsgatan/Västra Esplanaden. Röd pil visar ny bebyggelse 
enligt planförslag.   
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F. Planens inverkan på riksintresset 
 
Relevans markeras ●, inverkan/påverkan markeras X 
 
 

 Relevans   

 Positivt    

O
betydligt  

M
åttligt    

Negativt            
Kommentar 
Samtliga faktorer ska 
kommenteras.   

 

Direkt inverkan  

1. Hur påverkas enskilda objekt 
och strukturer som har betydelse 
för läsbarheten av riksintresset? 

 
X 

  
 Inom planområdet tillåts en 

byggnadshöjd motsvarande 
övriga närliggande fastigheter 
Placeringsbestämmelser och 
utformningsbestämmelser 
säkerställer att ny bebyggelse 
anpassas till kvartersmiljön 
och erbjuder inblickar samt 
ger liv åt stadsmiljön. 
Planbestämmelse reglerar att 
bottenplan ska upplåtas för 
centrumverksamhet vilket 
bidrar till att fastigheten 
erbjuder en ny målpunkt i 
kvarteret. Befintlig björkallé 
på Magasingatan ligger inom 
planområdet men omfattas 
inte av biotopskydd, då den 
ligger inom kvartersmark nära 
husfasader. 
Kvarteret ingår inte i 
värdekärnan för riksintresset. 

2. Hur förändras visuella 
och/eller funktionella samband? 

  X 
  

Fastigheten är delvis redan 
bebyggd, dock med lägre 
bebyggelse än planförslaget 
nu medger. Skalan på den 
tillkommande bebyggelsen 
motsvarar den som medges i 
närområdet. En högre 
bebyggelse blir dock mer 
visuellt framträdande i 
stadsbilden. Inga funktionella 
samband bedöms förändras. 
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3. Hur avviker nytillskottet från 
skalan i omgivande miljö?  

 
 X 

  
Medelskalan av omgivande 
fastigheter är bebyggda med 
hus i 3–4 våningsplan och i 
flera kringliggande 
detaljplaner medges upp till 
5-6 våningar.  

Fastigheter som är planlagda 
under 2000-tal och senare har 
medgivits större byggrätter i 
enlighet med gällande 
översiktsplan som förespråkar 
en tät och 
funktionsintegrerad 
bebyggelse i centrum. Som 
högst motsvarar det 5-6 
våningar, däribland 
angränsande kvarter i öster 
och väster. 

Den nya bebyggelsen ska 
uppföras i olika skalor och 
rum för varierande behov, allt 
från högresta smala 
byggnadskroppar i norra och 
södra delen av planområdet 
som vänder sig mot centrum 
ner till den enskilda 
sittplatsen inramad av 
grönska på gård eller balkong. 

4. Hur inverkar former eller 
karaktärsdrag på upplevelsen 
och förståelsen av den 
kulturhistoriska utvecklingen i 
landskapet?  

 
X 

   
Byggrätten avspeglar samtida 
planeringsideal. En utveckling 
där högre hus ges utrymme 
att ta plats i 
Centrumfyrkanten. 

5a. Hur påverkas siktlinjer, 
sammanhang eller rumsligheter 
upplevelsen och förståelsen av 
riksintresset betraktat inifrån? 

  X   Ny bebyggelse placeras i 
fastighetsgräns mot allmän 
plats enligt rutnätsstadens 
planstruktur. 

 

5b. Hur påverkas riksintresset 
betraktat utifrån?  

   X 
 

Ny bebyggelse kommer att 
vara synlig från fler platser än 
befintlig bebyggelse inom 
fastigheten p.g.a. den tillåtna 
byggnadshöjden i 
planförslaget. Eftersom 
detaljplanens höjdreglering är 
förenlig med närområdets 
detaljplaner, utmärker sig inte 
bebyggelsen på ett avvikande 
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sätt. Därtill säkerställer 
planförslaget att byggrätten 
anpassas till omgivningen 
volymmässigt samt att 
tillkommande bebyggelse inte 
tillåts kraga ut över allmän 
plats för att värna siktlinjer 
och gaturummet. Den högre 
bebyggelsen vänder sig mot 
långgatorna. 

6. Hur påverkas rörelsestråk, 
kommunikationsleder eller 
andra funktioner möjligheten att 
bruka, förvalta och röra sig 
inom miljön? 

 X 
 

  Detaljplanen medger 
förutsättningar för en blandad 
bebyggelse och en levande 
stadsmiljö över hela dygnet, 
med bottenvåningar som 
öppnar sig mot gaturummet, 
erbjuder inblickar och ger liv 
åt stadsmiljön. 

7. Hur inverkar planen på 
riksintresset vad gäller 
fragmentering och uppkomst 
eller förvinnande av barriärer?  

 X 
 

  Detaljplanen innebär att 
området får en mer levande 
stadsmiljö över dygnet med 
blandad bebyggelse. 

Inverkan på sikt  JA 
 

NEJ  Vid ”ja” ska svaret kommenteras 

8. Är det troligt att åtgärden kan 
komma att följas av andra 
åtgärder, vilka i sig kan medföra 
konsekvenser? 

 
X    Den högre bebyggelsen bidrar 

till att legitimera högre 
bebyggelse inom fler 
fastigheter i området. 
Utvecklingen med högre 
bebyggelse inom 
Centrumfyrkanten är dock 
redan påbörjad. 

Övrigt      Vid ”ja” ska svaret kommenteras 

  JA 
 

NEJ   

9. Påverkas byggnad eller 
miljöer, som medtagits i andra 
inventeringar? 

  
 X  Rådhuset och Umeå 

stationshus är utpekade 
byggnadsminnen inom 
värdekärnan 
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 
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lokal inom värdekärnan för de 
Västra kvarteren en småskalig 
trähusbebyggelse från 
sekelskiftet 1900. I stråket 
mot älven ligger även 
byggnadsminnet 
Tullkammaren inom 
kärnområdet Stadens fasad 
mot älven.  

10. Gränsar planen till område 
med bebyggelse, som medtagits i 
andra inventeringar?  

 

 X    Riksintresse kulturmiljö. Inte 
värdekärnan. 

 

 
G. Summering av analysresultat   

 
Samtliga faktorer behandlas i kommentarsfältet (tabell F). 

Om spalten för negativt markeras där faktorn bedöms vara relevant för planen (●), anses 
den riskera att medföra påtaglig skada på riksintresset. Faktorn ska då ytterligare 
behandlas i en fördjupad kulturmiljöstudie. 

Resultat: 

Detaljplanen anses inte innebära påtaglig skada på riksintresset.  
 
Motivering: 

Inom planområdet tillåts en byggnadshöjd motsvarande övriga fastigheter i närområdet. 
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 
översiktsplan som förespråkar en tät och funktionsintegrerad bebyggelse i centrum. 
Placeringsbestämmelser och utformningsbestämmelser säkerställer att ny bebyggelse 
anpassas till rutnätsstadens planstruktur. 

Befintlig björkallé på Magasingatan ligger inom planområdet men omfattas inte av 
biotopskydd, då den ligger inom kvartersmark nära husfasader. 

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 vidmakthålls. 
 

 

 

Planillustrationer 
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Volymmodell ska vara rättvisande, där befintlig bebyggelse inte förändras för att passa förslaget, 
eller tillkommande manipulerade för att minska dess tänkta inverkan på omgivningen. 
Illustrationerna ska utföras från de håll, där riksintresset kan påverkas och alltid visa ett maximalt 
utnyttjande av byggrätten. 


