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Planbesked för del av Umeå 2:1
Beslut
Byggnadsnämnden inleder planläggning för del av Umeå 2:1.

Jäv
På grund av jäv deltar inte ledamot Novalie Lilja (S) i handläggningen av
detta ärende.

Syfte
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga
förutsättningar för skola (för- och grundskola). Behovet av friyta ska
säkerställas samt parkering och angöring.

Ärendebeskrivning
Utökning av grundskolans verksamhet behövs för att säkra skolgång för
kommande ökat elevantal. Ambitionen med planen är att möjliggöra för
en ny skolbyggnad för årskurs F-2 i två våningar, vilket ger utrymme för
årskurs 4–6 i befintliga lokaler. Även skolgården omfattas av planen och
ska säkerställa en god och trygg miljö för eleverna inom området.

Figur visar bifogad tomtutredning för ny skolbyggnad. Planområdet är markerat
i rött.
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I norr angränsar Skolgatan och Hedlundaparken. I söder angränsar Östra
Prinsgatan och i väster Hedlundavägen. I öster angränsar befintligt
skolområde för Hedlundaskolan F-6 samt Hedlunda förskola. Idag består
området av en inhägnad grusad fotbollsplan som används som isbana på
vintern. I områdets södra del finns en nätstation och inom Umeå 5:7 ett
bostadshus.

Ortofoto över planområdet och angränsande skolområde. Planområdet är
markerat i rött.

Området ligger inom Väst på stan och omfattas av den fördjupande
översiktsplanen för de centrala stadsdelarna1. Följande aspekter berör
planområdet.
Kulturmiljö
 Befintlig skolbyggnad för Hedlundaskolan ligger inom gränsen för
kulturmiljö av riksintresse, dock inte aktuellt planområde.
 Byggnaderna inom fastigheterna Umeå 5:7 och Umeå 5:8 är
utpekade som värdefulla enstaka byggnader (dvs innehar varsin
blå prick) i kulturmiljökartan.
 Umeå 5:8 har rivits, för att planen ska kunna genomföras krävs
ansökan om lov för rivning även på Umeå 5:7.
Offentliga rummet/parker

1

Översiktsplan Umeå kommun - Fördjupning för de centrala stadsdelarna antagen av
Kommunfullmäktige i Umeå kommun den 29 augusti 2011. Aktualitetsförklaring 2016.
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Riktlinje om att Hedlundaparken ska utvecklas för barnfamiljer.
Den största och mest välutrustade lekplatsen i de centrala
stadsdelarna finns i Hedlundadungen, ca 200 meter norrut. I en
tätare stad måste det offentliga rummets parker innehålla
lekmöjligheter, mötesplatser och aktivitetsytor. Samutnyttjande
av det offentliga rummet kommer att bli viktigt. Parkerna måste
kunna fungera som bostadsnära rekreation, besöksmål och delvis
som utemiljö för skola och förskola enligt avsnittet Lek i
stadsmiljöer i översiktsplanen.
Kontakten med älven ska förbättras med flera passager från
befintliga gångstråk och grönområden. Är ca 300 meter till älven
från planområdet. Finns planer på en anslutning till
Hedlundaparken via Hedlundavägen förbi planområdet.
Förtätning längs kollektivtrafikstråken bör prioriteras, hållplats vid
Skolgatan idag i anslutning till planområdet.

Riktlinjer för skolor och förskolor
 Skolor och förskolor ska placeras och planeras utifrån barn och
ungdomars behov av en trygg, utvecklande och hälsosam miljö för
såväl inomhus- som utomhusaktiviteter.
 Nuvarande kapacitet och kommande behov av för- och
grundskolelokaler och behovet av friytor med närhet till dessa ska
utredas. I en sådan utredning bör även strävan att minimera
trafikarbetet samt barns rörelsefrihet i stadsmiljön ingå.

Figur visar omvandlingsområden inom Väst på stan från översiktsplanen.
Planområdet är markerat.
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Gällande Stadsplan för Ytterhiske (2480K-P58/1970) medger för området
park eller plantering. För befintligt skolområde gäller Allmänt ändamål
och tre våningar (ej vind).

Figur visar utklipp från gällande Stadsplan för Ytterhiske (2480K-P58/1970).

Övriga aspekter som ska beaktas i fortsatta planprocessen
 Att studera bebyggelsens struktur och placering inom området
och dess kapacitet för att klara framtida behov. Viktigt att beakta
friytans storlek, utformning, tillgänglighet och säkerhet. Friytan
bör kännetecknas av goda sol- och skuggförhållanden, god
luftkvalitet samt god ljudkvalitet.
 Bedömning av parkeringsbehovet ska göras genom att upprätta en
särskild parkeringsutredning då skola och förskola hör till
verksamhet med tillfällig vistelse.
 Det har visat sig i en utvärdering av Boverket (2019) för Hedlunda
förskola att samutnyttjande av utemiljö kan vara svårt i praktiken2.
”Samutnyttjande av ytor och funktioner har många fördelar, men
kan i praktiken vara svårt utan tydlig organisering. På Hedlunda
förskola fungerar inte samutnyttjandet av skolgården som
planerat. Konsekvenserna av detta är att barnen är hänvisade till
sin egen gård som är alldeles för liten för att kunna erbjuda
2

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltadlivsmiljo/arbetssatt/projektexempel/skolor-och-forskolor/hedlunda-forskola/
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tillräcklig variation i lekkvaliteter." Planarbetet bör även
undersöka om det går att förbättra utemiljön för Hedlunda
förskola.
Om detaljplanen innebär en ökad andel hårdgjord yta uppstår
behov av att fördröja dagvatten inom planområdet. Kan även bli
aktuellt med åtgärder i angränsande sektion för Hedlundavägen
för att stärka kapaciteten på dagvattennätet inom Väst på stan.
Om planområdet bör utökas får studeras i kommande
planprocess.
Buller från Skolgatan behöver beaktas då delar av området
påverkas av bullernivåer över riktvärdena för nya skolgårdar på 50
dBA. Bullerutredning krävs för att bedöma nödvändiga åtgärder.
Trafikstrukturen behöver ses över, vore lämpligt att utreda om det
går att samordna trafiken mer inom skolområdet. Kommunen har
ett av sina största gång- och cykelstråk längs Östra Prinsgatan och
det finns planer på att enkelrikta den för att prioritera dessa
trafikanter. Finns även tankar om att binda samman
Hedlundaparken med Strandpromenaden med ett gång- och
cykelstråk via Hedlundavägen.

Slutdatum
Upprättandet av detaljplanen beräknas påbörjas andra kvartalet 2021 och
planen beräknas antas fjärde kvartalet år 2022.

Upplysningar
Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och kan
inte överklagas. Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutgiltigt
ställningstagande från kommunens sida.
Avgift för planbesked tas ut för mellanstor åtgärd med 12 480 kr.
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Översiktskarta där planområdet är markerat i rött.

Beredningsansvariga
Anna Åslin, planarkitekt
Clara Ganslandt, planchef

Föredragande
Clara Ganslandt, planchef

Beslutsordning
Ordföranden finner att byggnadsnämnden beslutar att inleda
planläggning enligt tjänsteskrivelsens förslag.
Beslutet ska skickas till
 Sökanden
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