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Planbeskrivning
Granskning

Diarienummer: BN-2016/02710
Datum: 2018-09-10
Handläggare: Jonas Söderlind

Detaljplan för fastigheterna

Bajonetten 13 och 14
inom Haga i Umeå kommun, Västerbottens län
HANDLINGAR
-

Plankarta med bestämmelser och illustration
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Garnisonsplan (2007)

PLANENS SYFTE
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för förtätning med
bostäder i gårdshus inom Bajonetten 13 och 14. Syftet är även att anpassa gårdshusen
till områdets karaktär.
PLANDATA
Planområdet är beläget inom stadsdelen Haga, cirka 800 meter norr om Umeå Centrum. Planområdet avgränsas av Hagmarksvägen i väster och bostadsfastigheter i övriga
väderstreck. Området har en area av 2141 m2 och är i privat ägo. Planen handläggs
med standardförfarande. Lagstiftning PBL (2010:900).
BEHOVSBEDÖMNING
En behovsbedömning enligt plan- och bygglagen och MKB-förordningen har gjorts av
Umeå kommun, Detaljplanering. Planen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan. Någon miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 11, 12 §§ miljöbalken har
därför inte upprättats.
Länsstyrelsen har den 12 maj 2017 tagit del av beslutet och delar kommunens bedömning att planen inte innebär någon betydande miljöpåverkan.
Beslutet har offentliggjorts på kommunens anslagstavla under tiden 30 maj 2017 till
och med 20 juni 2017.
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
I översiktsplan – Fördjupning för de centrala stadsdelarna (2011) förordas komplettering inom femkilometersstaden, med målet att uppnå en tät och funktionsblandad stad
med hög tillgänglighet.
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Gällande detaljplan och riksintressen
Fastigheten omfattas sedan tidigare av detaljplan 2480K-P110/1942. Högst en tredjedel av fastigheten får bebyggas med bostäder i två plan, högsta byggnadshöjd 7,6 meter.
Planområdet omfattas inte av riksintressen
Byggnadsordning för Haga-Sandbacka
-

Sammanbyggnad av hus bör undvikas liksom påbyggnad.
Komplementbyggnader och skärmtak för bil placeras inne på gården och ges en
utformning anpassad till huvudbyggnadens karaktär.
Förgårdsmark vårdas och kompletteras med grönska där sådan saknas.
Vid förnyelse inom området respekteras den befintliga bebyggelsens skala och
karaktär.
Milda pastellfärger är typiska för dessa hus, fönstren målas ljusa, gärna vita.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Platsens förutsättningar
Kvarteret Bajonetten är byggd enligt Kjell Wretlings detaljplan 2480K-P110/1942 - antagen 1942. Wretling arbetade som stadsarkitekt 1935-1951 och ritade stora och generella planer som omfattar större delen av vad som idag räknas till Umeås centrala
stadsdelar. Gällande detaljplan omfattar hela Sandbackaområdet, samt övre Haga. En
övervägande del av planområdet har ersatts av nyare planer.
Detaljplanen antogs långt före Umeå fick sitt universitet, som bidrog till stadens kraftiga befolkningsökning. Planen lade grunden till stadsdelen som karaktäriseras av fristående lamellhus placerade i nordsydlig riktning. Den glesa strukturen planerades i
syfte att uppnå goda ljusförhållanden samt undvika brandspridning. Tilläggas ska att
Haga räknades till stadens ytterområden när planen antogs.
Bebyggelsen består i huvudsak av flerbostadshus i två plan med sadeltak och inredda
vindar, uppförda med långsida mot förgårdsmark och med komplementbyggnader på
innergårdarna.
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Bebyggelsen längs Hagmarksvägen består av flerbostadshus i två plan med sadeltak, placerade
med långsida mot gata med förgårdsmark.

Kvarteret bebyggdes enligt gällande detaljplan under 40-talet, med undantag för enstaka enbostadshus som uppfördes under 30-talet. Inom Bajonetten 7 som angränsar
till planområdet står ett gårdshus i ett plan uppfört 1934 med bostäder cirka sex meter
från inre fastighetsgräns.
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Innergårdarna inom kvarteret Bajonetten är luftiga och generöst tilltagna.

Planområdets förutsättningar
Planområdet angränsar i öster, norr och söder till bostadsfastigheter. Angöring sker
från Hagmarksvägen, väster om planområdet. Längs Hagmarksvägen leds ingen genomfartstrafik. Sandaparken ligger cirka 60 meter norr om planområdet och Hagaparken ligger cirka 130 meter söder om planområdet.

Planområdet inom rödmarkerat område.

Umeå kommun
Postadress:
Besöksadress:
Telefon:
Webbplats:

901 84 Umeå
Skolgatan 31A
090-16 10 00 (växel)
www.umea.se/kommun

Detaljplan
Telefon:
Fax:
Mejladress:
Webbplats:

090-16 13 61
detaljplanering@umea.se
www.umea.se/detaljplanering

Sida 5 av 11
Inom planområdet står två mindre flerbostadshus i två plan med inredda vindar och
förgårdsmark mot Hagmarkvägen. Husen har stående träpanel och sadeltak. I inre fastighetsgräns står två sammanbyggda garagelängor. Husen är representativa för den
byggnadskultur som växte fram sydväst om Sandaparken under 40-50-talet.
Radon
Lågriskområde.
Ny bebyggelse inom planområdet
Planen medger byggrätt för två gårdshus sammanbyggda i fastighetsgräns mellan Bajonetten 13 och 14. Högsta byggnadshöjd för gårdshusen är 6,0 meter, vilket möjliggör
två våningsplan. Gårdshusen ska utformas med stående träpanel och sadeltak med en
takvinkel av högst 20 grader. Syftet med ett flackare tak är att begränsa skuggning av
grannfastigheter. Loftgångar tillåts inte inom planområdet då de är ett främmande inslag som inte passar in i befintlig kulturmiljö. Gårdshusen får inte placeras närmare än
4,0 meter från den östra fastighetsgränsen. Balkonger får inte kraga ut över prickmark.
Syftet är att begränsa insyn mot grannfastigheter samt skuggning av entréplan i gårdshusen. Om gårdshusen uppförs i etapper ska den först uppförda byggnaden placeras i
fastighetsgräns för att underlätta en motbyggnad.

Illustration av möjlig utformning. Gårdshusen sammanbyggda i fastighetsgräns.

Bebyggelse utformas med fasader i mild pastellkulör med syfte att anpassas till områdets karaktär.
Umeå kommuns bilparkeringsnorm för då bygglov söks ska uppfyllas. För att undvika
att cykelparkering ianspråktar delar av friytan ska det i bygglovsskedet redovisas väderskyddade cykelparkeringar (skärmtak). Skärmtak för cykelparkering tillåts uppföras
inom hela planområdet, men ska inte placeras så att det skymmer sikt vid utfarter och
inte heller försvåra nyttjandet av gården. Skärmtak räknas inte som friyta. Genomförandet av detaljplanen kommer att innebära att befintliga garage rivs.
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Befintliga huvudbyggnader bekräftas
- Högsta tillåtna byggnadshöjd är 7,6 meter.
- Huvudbyggnader ska ha sadeltak med en takvinkel av högst 30 grader.
- Bostäder ska utformas med stående träpanel i en mild pastellkulör.
Offentlig service / kommersiell service
Gång och cykelavstånd i meter till viktiga målpunkter:
-

Rådhustorget cirka 1200 m söder om planområdet.
Kollektivtrafik cirka 450 m, Hissjövägen söder om planområdet.
Livsmedelsbutik cirka 500 m Haga centrum längs Östra Kyrkogatan.
Förskola cirka 150 m, söder om planområdet.
Grundskola, Hagaskolan cirka 200 m väster om planområdet.

Tillgänglighet
Lägenheter, lägenhetskomplement och friytor skall göras tillgängliga för personer med
nedsatt orienterings-, rörelseförmåga och andra funktionshinder enligt gällande normer. Erforderligt antal bilplatser på närparkeringar skall vara utformade och tillgängliga för funktionshindrade.
Friyta, dagvattenhantering, mark och vegetation
Planområdet omgärdas av staket och plank som markerar gränsen mellan det allmänna och privata rummet. Angöring av fastigheterna sker i fastighetsgräns från Hagmarksvägen. Infarterna är hårdgjorda, i övrigt är marken inom planområdet gräsbevuxen. Angöring flyttas till planområdets nordvästra respektive sydvästra fastighetsgräns. Friytan ska iordningställas i fastighetsgräns mellan Bajonetten 13 och 14.
Förtätningen medför ökad andel hårdgjord yta. Den för Haga karaktäristiska gröna och
luftiga gårdsmiljön går delvis förlorad. Utöver den kvalité som stora innergårdar innebär för boende inom Haga bidrar gårdarna till att fördröja och omhänderta dagvatten
och begränsar avrinningen till Djupbäcken.
Plankartan har försetts med bestämmelserna nedan för att värna om trivsamma gårdsmiljöer med beskaffenhet att tillgodose behovet av att fördröjda och omhänderta dagvatten lokalt.
-

Parkeringsplatser som anläggs närmare fastighetsgräns än fyra meter ska utföras med genomsläppligt material.

-

Friytan inom varje fastighet ska motsvara minst en tredjedel av bostädernas
bruttoarea. Minst tre fjärdedelar av friytan ska vara genomsläpplig.

Friytan ska erbjuda såväl sol som skugga och vara utformad speciellt med tanke på
barns behov. Friytan ska innehålla träd och buskar som speglar årstidernas växling. Enligt översiktsplanen ska friytan vara fri från buller och avgaser. Förgårdsmarken inom
planområdet är väl tilltagen och angränsar till Hagmarksvägen som är en lågt trafikerad
lokalgata. Förgårdsmarken ska därför räknas som friyta.
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Ljusförhållanden
En skuggstudie har gjorts för att studera ljusförhållanden samt hur gårdsmiljöerna påverkas av högsta möjliga bebyggelsetillskott. I planförslaget beaktas ljus, luft och genomsikt som viktiga kvalitéer där planen innehåller regleringar bland annat i form av
prickmark samt krav på friyta. Skuggstudien visar vårdagsjämning 20 mars och sommarsolstånd 21 juli. Ny bebyggelse är markerad med turkos kulör.

Vänster i bild befintligt förhållande och till höger föreslagna gårdshus 20 mars 09:00

Vänster i bild befintligt förhållande och till höger föreslagna gårdshus 20 mars 12:00

Vänster i bild befintligt förhållande och till höger föreslagna gårdshus 10 mars 15:00

Vänster i bild befintligt förhållande och till höger föreslagna gårdshus 20 juli 09:00
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Vänster i bild befintligt förhållande och till höger föreslagna gårdshus 20 juli 12:00

Vänster i bild befintligt förhållande och till höger föreslagna gårdshus 20 juli 15:00

Vänster i bild befintligt förhållande och till höger föreslagna gårdshus 20 juli 18:00

Planförslaget medför ökad skuggning mot grannfastigheter öster om planområdet.
Sammantaget bedöms detaljplanens påverkan med maximal ny bebyggelse inte ha
större negativ påverkan än vad som kan förväntas inom staden.
Natur, lek och rekreation
Planområdet ligger cirka 60 meter söder om Sandaparken och 200 meter norr om Hagaparken. Parkerna är långsträckta och utformade med promenadstråk. Parkerna har
ett betydande bestånd av äldre träd och gräsängar.
Sandbacka karaktäriseras av parker, planterade gaturum och grönska på de privata
gårdarna. Från planområdet är det cirka 500 meter till I 20-skogen i väster och 700 meter till Stadliden i öster.
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Gator och trafik
In- och utfart till Bajonetten 13 och 14 flyttas till fastighetsgränser i nordväst respektive sydväst.
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Kvarteret angränsar i norr och söder till prioriterade gång- och cykelstråk.
Kollektivtrafik
Linje 5 som trafikerar Ersmark - Vasaplan – Strömpilen har två hållplatser inom cirka
400 meter från planområdet.
Parkering
Umeå kommuns gällande bilparkerings- och cykelparkeringsnorm (gällande norm då
bygglov söks) ska följas.
Buller
Garnisonsplan 2007 visar att buller från försvaret inte påverkar planområdet (läs bilaga).
Planområdet berörs av trafikbuller från Hagmarksvägen. Längs vägen leds ingen genomfartstrafik. Dygnsmedelvärdet och maximala värdet för trafikbuller understiger
riktvärdena enligt Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader med
marginal.
Baserat på underlag från kommunens bullerkartläggning (Tyréns, 2016) görs bedömningen att gällande riktvärden för trafikbuller klaras för ny bebyggelse. Ny bebyggelse
blir ej utsatt för trafikbuller som överstiger 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad, vilket
är riktlinje för god ljudnivå vid bostäder. För nya uteplatser bör buller ej överskrida 50
dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå. Innergårdarna är inte utsatta
för trafikbuller som överskrider 65 dBA maximal ljudnivå och dygnsmedelvärdet uppgår till 40-45 dBA.

Till vänster maximalt vägtrafikbuller, till höger dygnsmedelvärden för vägtrafikbuller.
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TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
Vatten och avlopp ansluts till kommunalt nät.
Avfall
Där så är möjligt rekommenderas att avfall ska kunna tas omhand via källsortering och
kompostering av köks- och trädgårdsavfall. Vakins gällande anvisningar för ny- eller
ombyggnationer av avfallsutrymmen (idag gäller NOA) ska följas.
El
Bebyggelsen ansluts till Umeå Energi AB:s elnät. Bebyggelsen kan anslutas till Umeå
Energi AB:s fjärrvärmenät. Ett femledarsystem för el rekommenderas.
Värme
Uppvärmningssystemet ska kunna anslutas till fjärrvärme eller andra ur miljösynpunkt
godtagbara energiformer. En energiförbrukning för värme och ventilation som är lägre
än gällande föreskrifter enligt BBR bör eftersträvas.
Byggteknik
För att kunna uppfylla kommunens långsiktiga mål för en hållbar utveckling vid planeringen för det framtida Umeå, rekommenderas för bostadsbyggnaders uppförande att
byggmaterial väljs som ger sunda bostäder. För att få sunda bostäder måste även byggmetoder användas som förhindrar att fukt tillförs under byggskedet. Val av material
och byggmetoder ska göras med hänsyn till framtida återvinning och återanvändning.
För installationer rekommenderas att energisnåla system för vatten, uppvärmning och
ventilation installeras.
Vattenkvalitet
Detaljplanen bedöms inte försämra vattenkvaliteten i intilliggande vattendrag. Planen
bedöms heller inte innebära försämrad status för grundvattenförekomsten i området.
Övrigt
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år från den dag planen vinner laga kraft.
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Planområdet omfattar enbart kvartersmark inom vilken fastighetsägaren svarar för alla
åtgärder och kostnader. Kommunen är huvudman för angränsande allmän platsmark.
Fastighetsrättsliga frågor
Fastigheterna inom planområdet är privatägda.
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