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Granskningsutlåtande

Diarienummer: BN-2014/01522
Datum: 2022-02-23
Handläggare: Jonas Söderlind

Detaljplan för fastigheten

Arken 12 m.fl.
inom centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län
Ett förslag till detaljplan för fastigheterna [Arken 12, Arken 1 och Umeå 2:1]
har upprättats av Umeå kommun, Detaljplanering. Syftet med detaljplanen
är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder med inslag av centrumskapande verksamheter i bottenplan Syftet är också att beakta en god
stadsbild samt säkerställa riksintressets kulturmiljövärden.
Samråd och granskning
Planen handläggs med standardförfarande och har varit föremål för samråd under tiden 2020-08-05 – 2020-09-02 samt granskning under tiden
2021-06-16 – 2021-08-08. Samrådskrets, statliga och kommunala instanser,
föreningar m.fl. har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Följande skriftliga synpunkter har inkommit under granskningen:
LÄNSSTYRELSEN
Har inkommit med ett yttrande enligt nedan.
Allmänt
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässig förutsättning för bostäder
med inslag av centrumskapande verksamheter i bottenplan. Syftet är också
att beakta en god stadsbild samt säkerställa riksintressets kulturmiljövärden.
Länsstyrelsen har den 2020-08-26 yttrat sig under samrådet och bland annat framför synpunkter på trafikbuller.
Överprövningsgrunder enligt 11 kap PBL
Länsstyrelsen bedömer att planen inte säkerställer att bullerriktvärdena
klaras och risk finns därför att länsstyrelsen kan komma att överpröva planförslaget enligt 11 kap 10 § plan- och bygglagen om det antas i sin nuvarande utformning.
Vid planläggning inom trafikbullerstörande miljöer ska bestämmelserna i 3
– 8 §§ i ”Förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader”
Umeå kommun
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Besöksadress:
Skolgatan 31A
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tillämpas vid bedömning av om kravet på förebyggande av olägenheter för
människors hälsa i 2 kap 6 a § PBL är uppfyllt.
Trafikbullerutredningen utförd av Tyréns 2021-03-02 visar att den planerade byggnaden kommer att utsättas för trafikbuller. Beräkningarna visar
att det ekvivalenta trafikbullret överskrider 60 dBA och att den maximala
nivån vid fasaderna blir över 70 dBA och att trafikbullerförordningens bestämmelser därför ska användas för att bygga bostäder inom planområdet.
Länsstyrelsen ifrågasätter utredningens antagande om andelen minskade
fordon med förbränningsmotorer och att det därför inte anses behövas
störningsbestämmelser. I sammanhanget får man inte glömma bort att innan man uppnår en större andel elbilar eller andra framtida drivmedel så är
det förbränningsmotorer som är förhärskande. Kommunens förmodan att
elbilar eller andra framtida drivmedel kommer att utgöra fordonsparken
inom kort kan därför inte utgöra skäl till att inte förebygga olägenheter.
Länsstyrelsen anser därför att för ”Förordningen (2015:216) om trafikbuller
vid bostadsbyggnader” ska gälla för hela byggnaden.
Planbestämmelsen m är otydlig då det inte framgår vilka gällande riktvärden som syftas till eller på vilket sätt bostäderna ska utformas för att uppfylla kraven. Bestämmelsen säkerställer därmed inte att bullerstörningarna
klaras och det finns tolkningsutrymme som medför tillämpningsproblem i
bygglovskedet. Plankartans utformning och dess bestämmelser är kommunens viktigaste instrument för att säkerställa en god ljudmiljö och Länsstyrelsen anser därför att relevanta bestämmelser i förordningen anges som
planbestämmelse som ska gälla för hela byggnaden och inte endast för de
nedersta våningarna.
Övrigt
Luftutredning
I luftutredningen jämförs resultat från modellberäkningar för situationen år
2019 och 2030. NO2 förväntas minska medan PM10 förväntas öka. I utredningen framgår inte om det är ett nollalternativ som används för beräkningen för 2030, dvs att trafiken utvecklas i det befintliga gatunätet med de
regler och gator som finns idag. Av trafiksiffrorna att döma så är det så.
Länsstyrelsens bedömning är att detta är en felaktig grund för beräkningarna eftersom V. Esplanaden kommer omdanas inom kort och att den
tunga trafiken styrs om till ringleden i väst och öst. Dessutom kan det
komma att bli så att V. Esplanaden kommer ingå i den befintliga miljözon
som finns i centrala Umeå (ingår ej idag). Modellberäkningarna borde ta
hänsyn till detta och fler scenarier hade varit befogade. Nu ligger visserligen kv. Arken en bit från V. Esplanaden och påverkas huvudsakligen av den
trafik som genereras lokalt på närliggande gator. Det går dock inte att
bortse ifrån att V. Esplanadens närhet har stor betydelse för vilka fordon
(främst tunga) som kommer påverka luftkvaliteten i området kring kvarteret.
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Länsstyrelsens bedömning är sammanfattningsvis att utvecklingen inte
kommer gå mot de värden som anges i utredning om det inte sker något
påtagligt såsom kraftiga förseningar av Västra länken eller att kommunen
är senfärdiga med att omdana V. Esplanaden.
Kommentar
Buller
Utredningen utgår från 100 procent förbränningsmotorer 2019 vilket sedan
minskar i takt med rapport från Trafikanalys. Planbestämmelsen [m] ”I bottenplan och på våning 1 längs Västra Norrlandsgatan ska minst hälften av
bostadsrummen orienteras mot gården, alternativt ska lägenheten vara 35
kvadratmeter eller mindre” justeras enligt nedan.
[m] För bostäder större än 35 m2 där bullernivån överstiger 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå ska minst hälften av bostadsrummen vara vänd mot så kallad
tyst sidan där 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och
70 dB(A) maximal ljudnivå inte överskrids mellan klockan 22:00 och 06:00
vid fasaden. För bostäder om högst 35 m2 gäller att buller vid fasaden inte
får överstiga 65 dB(A) ekvivalent ljudnivå för trafikbuller.
50 dB(A) ekvivalent ljudnivå samt 70 dB(A) maximal ljudnivå vid uteplats
får inte överskridas.
Luft
I samband med granskningsskedet har det uppdagats att trafiksiffrorna
som användes längs Magasinsgatan inte var korrekta. Luftutredningen har
reviderats och visar fortfarande att det inte finns någon risk för att överskrida miljökvalitetsnormerna 2030. Kommunen delar länsstyrelsens bedömning att utvecklingen inte kommer gå upp mot de värden som anges i
utredning och att det beror på att utredningen tagit höjd för ett scenario
med mer påverkan än vad som sannolikt uppstår.

Yttrandet bedöms vara tillgodosett i planförslaget.
LANTMÄTERI
Vid genomgång av planens granskningshandlingar (daterade 2021-06-14)
har följande noterats:
1. Ange information om rättighetsområdet under fastighetsrättsliga
konsekvenser.
2. Sida 11 om [g] så förses innergården med markreservat för gemensamhetsanläggning.
3. Ange huvudmannaskap på plankartan.
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4. Förrättningsavgifter. Antar att det som avses är förrättningskostnader i lantmäteriförrättning. Detta kan istället anges i samband med
att man ansöker om till Lantmäterimyndigheten på Umeå kommun
om lantmäteriförrättning.
5. Utkragande balkonger tillåts in på allmän platsmark (trottoar). Rättighetsupplåtelse eller 3D-fastighetsbildning i lantmäteriförrättning
kan säkra ägandet av dessa.
6. Inget krav på dagvattenhantering internt inom byggnad vilket troligen medför enskilda anläggningar som stuprännor och dagvattenledningar i allmän platsmark (under trottoaren).
7. Plankartan medger byggrätt mot fastighetsgräns som delas av Arken 1 och 12. Detta innebär att byggnadsfasad kan läggas mot fastighetsgräns. Byggnadsägaren (Tjädern 2) har per automatik ingen
rättighet på Tjädern 3 till plats för att underhålla sin egen fasad eller
rättighet att ha t.ex. markskivor, dränering och annat som sticker ut
under mark. Sådan rättighet kan upprättas efter prövning genom
lantmäteriförrättning (officialservitut) eller civilrättslig överenskommelse (t.ex. avtalsservitut) mellan fastighetsägarna.
8. Det bör även framgå att det kan ske avstyckningar från Arken 12 i
form av tex 3D fastigheter. Detaljplanen möjliggör avstyckning av
bottenplanet som är avsett för centrumskapande verksamhet.

9. För tydlighet så bör Arken 1 även vara med i konsekvenslistan, även
om bara för att visa att det inte blir några fastighetsrättsliga konsekvenser för fastigheten.
Kommentar
1. Planbeskrivningen har kompletterats med information om rättighetsområdet under fastighetsrättsliga konsekvenser.
2. Planbeskrivningen är justerad enligt förslaget.
3. Tidigare framgick huvudmannaskap i plankartan. Numera anges det
endast i plankartan när det föreligger enskilt huvudmannaskap.
4. Planbeskrivningen har justerats enligt förslaget.
5. Eventuella balkonger som kragar ut över allmän plats kräver ett
godkännande från berörd fastighetsägare.
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6. Detaljplanen medger förutsättningar för att rymma tekniska installationer inom kvartersmark.
7. Genomförandebeskrivningen har kompletterats med texten nedan.
Servitut
Vid byggnation i fastighetsgräns uppstår ett behov av att beträda
grannfastigheten för exempelvis underhåll av sin egen byggnad.
Detta kan lösas genom servitutsbildning, exempelvis vid lantmäteriförrättning.
8. Under rubriken Kvartersmark i genomförandedelen förtydligas att:
Eventuell 3-d fastighetsbildning för att avskilja centrumverksamheten från bostadsdelen kan prövas i ett fastighetsbildningsärende.
9. Konsekvenstabellen justeras enligt förslag.
Yttrandet bedöms vara tillgodosett i planförslaget.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker planförslaget med följande kommentarer.
Planbestämmelser har sedan samrådet införts för att reglera bullernivåer i
bostäder mot Västra Norrlandsgatan.
Utredning av luftföroreningar i fastighetens närområde har utretts efter
samrådet. Beräkningarna visar risk för överskridande av miljökvalitetsnorm
för kvävedioxid längs Västra Norrlandsgatan vid ett scenario där både Arken 12 och kvarteret skruven på andra sidan gatan bebyggts med högre
byggnader. Vid beräkningarna har underlagsdata för trafikvolymer, hastigheter och köbildning beräknats på ett så kallat konservativt sätt i luftrapporten, vilket gör att halterna för särskilt kvävedioxid är något överskattade och att normen inte torde överskridas med nuvarande trafiksituation.
Planbestämmelse om friskluftsintag från gårdssidan har lagts till efter samrådet. Med de utgångspunkterna godtar miljö- och hälsoskyddsnämnden
planförslaget från luftkvalitetssynpunkt.
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Information
Luftfrågan längs Norrlandsgatan kan bli aktuell igen vid detaljplanering av
kvarteret Skruven.
Bakgrund
I samrådsskedet framförde miljö- och hälsoskyddsnämnden bland annat att
det krävs genomgående eller små (max 35 m2) bostadslägenheter. Detta
har reglerats inför granskningen.
Kommentar
Yttrandet bedöms vara tillgodosett i planförslaget.
TEKNISKA NÄMNDEN/GATOR OCH PARKER
Trafiksäkerhet
Avseende den uppställningsplats för avfallsbilar och varuleveranser längs
Magasingatan inom planområdet, denna sträcka finns inte med i kommunens gatuombyggnads planer inom de närmsta åren. Det kan behövas tillfälliga lösningar tills gatusträckningen byggs om.
Drift och underhåll
Inga synpunkter.
Park och natur
Inga synpunkter.
Kommentar
Plankontoret har framfört yttrandet till fastighetsägaren/sökanden, vilka
bedöms vara ytterst berörda av tillfälliga lösningar.
Yttrandet bedöms vara tillgodosett i planförslaget.
BRAND- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN/BRANDFÖRSVAR
Brandförsvaret har inga ytterligare synpunkter på detaljplaneförslaget för
Arken 12 m.fl. än de som framförts i samrådsskedet.
Kommentar
Yttrandet bedöms vara tillgodosett i planförslaget.
UKF
Tänk på att det bedrivs kollektivtrafik på Magasingatan/V:a Norrlandsgatan
samt att det i dag finns bussparkering på Magasingatan mellan V:a Norrlandsgatan och Skolgatan. Bussparkering nära centrum är viktig för de turistbussar som besöker de centrala delarna av Umeå.

7 (18)
Kommentar
Bussparkeringarna påverkas inte av planförslaget. Yttrandet bedöms vara
tillgodosett i planförslaget.
UMEÅ ENERGI AB
Umeå Energi har inget att erinra avseende ledningar för fjärrvärme, el eller
bredband.
VAKIN, UMEÅ VATTEN OCH AVFALL AB
Inga synpunkter.
VÄSTERBOTTENS MUSEUM AB
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Kommentar
Västerbottens museum har missuppfattat Plankontorets kommentar avseende bevarande av äldre bebyggelse. I samrådsredogörelsen skrev Plankontoret följande kommentar:
-

”Plankontorets roll är varken att bevara all äldre bebyggelse eller
att skapa planmässiga förutsättningar för en bebyggelsestruktur
som underordnar sig den äldre bebyggelsen. Det är inte hållbart eller förenligt med översiktsplanen syfte.
Det innebär inte att Plankontoret inte värnar stadens arv. Ny bebyggelse ska anpassas till de kvaliteter som beskrivs som värdefulla ur
ett nationellt perspektiv och utgör den kulturmiljö som kommunen
bör ta extra stor hänsyn till vid planläggning. Plankontoret anser att
det är respektfullt gentemot området att tillskottet tillåts avvika
från det befintliga vad gäller utformning. Var tid tillåts lämna sitt arkitektoniska avtryck.
Umeås befolkning växer och en hållbar, både kommunekonomisk
såsom miljömässig utveckling är att växa inom befintlig stadsstruktur. Den befintliga bebyggelsen kommer att skuggas under fler timmar av dygnet och insynen kommer öka mot i synnerhet Tornhuset.
Plankontoret gör dock bedömningen att det sammantaget inte utgör en betydande olägenhet och att det är något boende i Centrumfyrkanten bör räkna med. ”

Placerings- och utformningsbestämmelsers syfte är att anpassa bebyggelsen till rutnätsstadens planstruktur. Befintlig förgårdsmark inom Arken 12
planläggs som allmän platsmark vilket skapar förutsättningar för en ny

9 (18)
trädrad längs Magasinsgatan, vilket är ett utpekat karaktärsdrag för riksintresset.
Ny bebyggelse ska trappa ned till fyra våningar närmast Tornhuset. På så
vis bedöms övergången ske mer varsamt och på Tornhusets villkor.
Planbestämmelsen ”I bottenplan ska minst 100 m2 upplåtas för centrumskapande verksamheter” bidrar till att handelsstråket förstärks vilket är ett
allmänt intresse.
Yttrandet bedöms delvis vara tillgodosett.
YTTRANDE 1
1. Relation till Tornhuset
De förändringar som föreslås i nuvarande planförslag relativt tidigare för
att tydliggöra och framhäva tornhusets betydelse för stadens framtida kulturmiljö är positivt. För att minimera risken för att denna kulturhistoriskt
betydelsefulla byggnad inte kommer att upplevas inklämd och förminskad
bör avståndet mellan föreslagen byggrätt och tornhuset dock ökas ytterligare samt höjden relateras till tornhusets takhöjd bortsett från själva
tornet. Detaljplanen behöver förtydligas avseende byggrätten närmast
tornhuset i enlighet med i planförslagets bifogade illustration så att fastighetsutrymmet i bottenplanet inrymmer bostadslägenheter, möjligen alternativt icke störande kommersiell verksamhet begränsad till dagtid.
2. Transporter
Planförslaget behöver förtydligas avseende angörande av varutransporter
med formulering att samtliga sådana för/till kommersiell verksamhet/motsvarande i gatuplanet ska angöras från Magasinsgatan. För övriga transporter med angörande från västra Norrlandsgatan, huvuddelen sannolikt via
utrymme mot innergården, ifrågasätts huruvida avståndet från föreslagen
byggrätt till fastighetsgräns i öster är adekvat tillfredsställande.
Kommentar
1. Byggnaden längs Västra Norrlandsgatan bidrar till att gårdsmiljön
blir mer skyddad från gatans buller och avgaser. Gården blir mer
privat och skyddad från insyn vilket är en kvalitet för boende inom
kvarteret Arken.
Planbestämmelsen ”I bottenplan ska minst 100 m2 upplåtas för
centrumskapande verksamheter” bidrar till att handelsstråket förstärks vilket är ett allmänt intresse. Boende inom hela Centrumfyrkanten bör räkna med verksamhetslokaler i bottenplan.
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2. Planbeskrivningen har kompletterats med ett förslag på möjlig utformning av angöringsplats för godstransporter och sopbilen längs
Magasinsgatan. Det är fullt möjligt att anlägga en in-/utfart längs
Västra Norrlandsgatan där avståndet mellan föreslagen byggrätt
och fastighetsgräns 4,9 meter.
Yttrandet bedöms inte kunna tillgodoses i planförslaget.
BRF STÄDET
Sammanfattning av synpunkter nedan.
Planförslaget innebär att det inte är säkerställt att bebyggelsen kan genomföras med hänsyn till människors hälsa och säkerhet. Den föreslagna detaljplanen medför ett antal försämringar i vår boendemiljö som inte är förenliga med grundläggande krav på luftkvalitet, dagsljus och tillgång till friytor
av god kvalitet. Samtliga dessa krav är knutna till grundläggande krav i
plan- och bygglagen som är till för att säkerställa de boendes hälsa. Sammantaget innebär planförslaget allt för stor negativ påverkan på stadsdelen
och på invånarnas hälsa att den inte bör antas.
1. Planförslaget medger en byggnadshöjd som avviker kraftigt från bebyggelse i angränsande kvarter. Det saknas skäl för att göra avsteg
inom Arken 12. Det finns inget stöd för byggnadshöjden i översiktsplanen.
2. Ny bebyggelse ska bidra till att utveckla det offentliga rummet.
Sammanhållen takfotshöjd är en central estetisk princip i den slutna
kvartersstaden som är till för att skapa goda offentliga rum. I översiktsplanen står det att varsamhet ska prägla förhållandet till den
befintliga strukturen.
3. Gatubredden och bebyggelsestrukturen i området är inte anpassat
för hus som är sex meter högre än övriga hus i området. Inom kvarteret Embla har det i närtid uppförts mer anpassade bostadshus i
fyra våningar.
4. Boverket rekommenderar att kommunen reglerar totalhöjden, vilket ger allmänheten bättre underlag för att bedöma konsekvensen
av planförslaget.
5. God tillgång till dagsljus i bostäder är en hälsofråga. På våra breddgrader är en stor del av det ljus som når oss inte den direkta solinstrålningen, utan beror på om man t ex kan se himlen från sitt föns-

11 (18)
ter, och hur mycket himlen är skymd av träd och byggnader i omgivningen. Dagsljusutredning för omkringliggande bostäder ska göras
för att kunna bedöma hur mycket mindre dagsljus som kommer in i
våra bostäder efter byggandet så som Boverket föreskriver och rekommenderar i Dagsljus - PBL kunskapsbanken - Boverket Utredningen bör göras av hänsyn till boendes hälsa i vår förening.
6. I underlaget för buller respektive för luft anges olika prognosår, respektive olika trafikmängder. Luftkvalitetsutredningen anger 1000
respektive 4300 fordon per ÅMD på Magasinsgatan för år 2019 resp
för år 2030. Bullerutredningen anger 2357 respektive 2700 f/ÅMD
för år 2019 resp 2040. Detta gör att det inte ges en samlad bild av
effekterna för buller och luftföroreningar som är konsistent i planhandlingen. Det går helt enkelt inte att bedöma den samlade effekten för oss.
7. I underlagsrapporten för luftkvalitet framkommer att miljökvalitetsnormerna för luft kan komma att överskridas, och att PM10- halterna endast förväntas minska marginellt över tid. Vi anser att det
är viktigt att planen belyser vilka åtgärder som ska vidtas för att
klara miljökvalitetsnormerna. Den åtgärd om luftintag på nya byggnader har ingen effekt för oss som är lika berörda som den nya
byggnaden av förorenad luft.
8. Även bullerutredningen anger att bullerfrågan är en fråga om hälsoaspekter för människor. Både att utsättas långsiktigt för buller och
för luftföroreningar har negativ påverkan på bland annat livslängden. Kommunen har ett stort ansvar att vidta åtgärder för att säkerställa alla boendes hälsa. Detta är inte tillräckligt belyst i planen.
9. Lika trafiksiffror och förutsättningar ska anges i respektive underlagsrapporter. Om rapporterna visar på överskridande av miljökvalitetsnormer ska åtgärder vidtas för att klara miljökvalitetsnormerna.
Planer som bidrar till att miljökvalitetsnormer överskrids ska inte
antas.
10. Vår förening använder loftgångar som uteplats/friyta. Ny bebyggelse skuggar loftgångarna vilket innebär en försämrad kvalitet på
vår friyta.
11. Översiktsplanen förespråkar att bostäder ska prioriteras före kontor. Planförslaget har inte tagit hänsyn till eventuella behov av att
på sikt omvandla befintliga kontorslokaler inom kvarteret Arken till
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bostäder. Kravet att friytan ska motsvara en tredjedel av bostädernas bruttoarea går inte att uppfylla vid en framtida omvandling från
kontor till bostäder.
12. Betongbjälklag ger mindre bra förutsättningar för lekytor, plantering, lokalklimat och djur än friyta som anläggs utan underliggande
källare. Bygg en park i denna del av staden. Det gagnar alla som bor
här, det är långsiktigt klokt med tanke på klimatet, och det säkerställer behovet av grön- och friytor.
13. De kumulativa effekterna av minskade friytor, ökade hushöjder och
mindre luftväxling ska bedömas för att avgöra vad som är en lämplig exploatering. Kompensationsåtgärder behöver föreslås så att
miljökvalitetsnormer, friytor med mera kan tillgodoses. Vi anser vidare att den planerade nybebyggelsen kraftigt ökar behovet av att
allmänt förbättra miljön i stadsdelen avseende luft, buller, friytor
och parker, dagsljus med mera. Att ersätta befintlig förgårdsmark
med en trädrad är i detta sammanhang inte någon förbättring, snarare ett missförstånd av hur rutnätsplanen skapar övergångar mellan helt privata rum via halvprivata ytor som boende får plantera
som de själva finner blir bra, till det helt offentliga gaturummet. De
halvprivata ytorna är i själva verket en central kvalitet i rutnätsstaden. En bedömning måste göras också av den påverkan som alla
dessa projekt har även under byggtiden i form av byggtrafik, buller
och störningar för de boende i stadsdelen. Samordningen mellan
projekt brister, och ingenstans bedöms de totala effekterna av alla
projekt tillsammans.
Belys hur boendekvaliteter ska klaras i hela stadsdelen så att vi sammantaget får en bättre boendemiljö för alla invånare. Belys de kumulativa effekterna av alla pågående projekt i stadsdelen. Belys påverkan även under byggtiden. Vi yrkar på att boende själva kan utforma, plantera och möblera förgårdsmark i området såsom det
gynnar de boende bäst. Det skapar mer trivsel, mer hemkänsla och
större rikedom i gaturummen.
Kommentar
1. Centrumfyrkanten genomgår en förändring kopplad till översiktsplanens strategier. I översiktsplanen föreslås att Centrumfyrkanten
ska karaktäriseras av hög täthet och 2050 ska minst 2 000 nya invånare bo i området. I översiktsplanen står uttryckligen att byggnader
ska utföras i högre höjd.
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2. Det finns ingen central estetisk princip som slår fast att den sammanhållna takfotshöjden är en förutsättning för goda offentliga
rum. Inom kvarteret med omnejd finns goda exempel på att den
sammanhållna takfotshöjden inte är avgörande för kvaliteten i det
offentliga rummet.
3. Plankontoret anser att Magasinsgatan som längs planområdet breddas med fyra meter i samband med att detaljplanen får laga kraft är
anpassad för föreslagen bebyggelse. I kvarteret Embla medger den
senast antagna detaljplanen bostadshus i uppemot sex våningsplan.
4. Plankontoret har som utgångspunkt att följa Boverkets rekommendationer. I ett så sent skede som inför granskning är det däremot
inte lämpligt att ändra från att reglera byggnadshöjd till totalhöjd.
5. Umeå kommuns skuggstudier baseras på analys av direkt solljus
mot fasader. I undantagsfall ingår befintlig bebyggelses fönstersättning i analysen. Plankontoret strävar efter ständig förbättring och vi
kommer därför att diskutera om det i framtiden kan bli aktuellt att
göra mer avancerade solljusstudier. Skuggstudien som är framtagen
visar att den nya bebyggelsen har en marginell skuggpåverkan på
bostadsrättsföreningen Städet.
6. Det finns olika aspekter att ta hänsyn till vid en buller- respektive
luftutredning. Bullerutredningen använder prognosåret 2040 vilket
är ett år som enligt den schablon som är praxis uppvisar högre andel fordonsrörelser än 2030. Plankontoret hade som utgångspunkt
att beställa en luftutredning med prognosåret 2040. Efter konsultation med Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Umeå kommun användes
prognosåret 2030 med motiveringen att gatan är mer utsatt för föroreningar 2030. Utredningarna har med andra ord utgått från ett
värsta scenario. I granskningsskedet har det uppdagats att trafiksiffrorna som användes längs Magasinsgatan i luftutredningen inte var
korrekta. Luftutredningen har reviderats och visar fortfarande att
det inte finns någon risk för att överskrida miljökvalitetsnormerna
2030.
7. Luften vi andas i Umeå är inte så ren som vi skulle vilja. Umeå har
problem med luftkvaliteten vid de mest trafikerade gatorna i de
centrala stadsdelarna. Framför allt så har höga halter av kvävedioxid varit ett problem längst med Västra Esplanaden. Luftutredningen visar dock att det inte finns någon risk för att överskrida miljökvalitetsnormerna.
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Åtgärdsprogrammet, Renare luft i Umeå, har tagits fram för att
komma tillrätta med stadens dåliga luft. För vidare läsning om hur
kommunen arbetar besök kommunens webbsida, se
https://www.umea.se/byggaboochmiljo/boendemiljobullerochluftkvalitet/luftenutomhus/atgardsprogramforrenareluft.4.7d7d901172bb372c5d173.html
1. Plankontoret utgår alltid från gällande förordningarna vad beträffar
buller. Den nu gällande förordningen för ny bebyggelse benämns
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, detaljplanen medger inga avsteg från den.

Även konsekvenserna för befintlig bebyggelse vad gäller buller är
säkerställt i planarbetet. För bostäder byggda före våren år 1997
ska den ekvivalenta bullernivån inte överskrider 65 dBA vid fasad.
Bilden nedan är ett utklipp ifrån en beräkning av bullret vilken visar
att den ekvivalenta bullernivån på den befintliga fasaden inom kvarteret Städet är som högst 61 dBA vilket är under gränsvärdet 65
dBA. För att få en förståelse för vad siffrorna innebär kan det tydliggörs att en dubblering av en trafikmängd innebär en ökning av
bullernivån med 3 dBA på samma sätt innebär en halvering av trafikmängderna en sänkning av bullernivån med 3 dBA.

Figur 1. Beräkningar visar att den ekvivalenta trafikbullernivån blir som
högst 61 dBA på den befintliga fasaden inom kvarteret Städet.

2. Luftutredningen visar att miljökvalitetsnormerna inte överskrids
2030.
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3. Plankontoret betraktar inte loftgångarna som någon kvalitativ
friyta. Loftgångarna är placerade mot Magasinsgatan och exponerad för buller och avgaser. Bostadsrättsföreningen Städets balkonger och innergård är placerade på motsatt sida av fastigheten.
Inom Centrumfyrkanten är det svårt att åstadkomma optimala
friytor i alla väderstreck.
4. Översiktsplanen rekommenderar att friytan ska motsvara en sjättedel av bostädernas bruttoarea inom centrumfyrkanten vilket kan
uppfyllas med god marginal inom kvarteret.
5. Umeå kommun kräver att fastighetsägare anlägger parkeringsplatser till bostäder. Enligt Boverket ska friytor prioriteras före parkeringsplatser. För att uppfylla kommunens krav på kvalitativa friytor
till bostäder krävs att huvuddelen av kvarterets parkeringsbehov
placeras under marknivå. Eventuell park inom området behandlas
inte inom ramen för det enskilda planärendet.
6. Umeå kommuns planering utgår från Aalborgåtagandena. Efter undertecknandet av Aalborgåtagandena har kommunen vid sin planering och stadsbyggnad förbundit sig att återanvända och revitalisera
övergivna och utsatta områden. Undvika stadsutbredning, dels genom att uppnå lämpliga bebyggelsetätheter i staden, dels genom
att prioritera tidigare använd mark inom stadens gränser framför
oexploaterad mark i stadens utkanter. Kommunen ska planera för
en blandning av olika användningar och verksamheter i byggnader
med en balans mellan arbete, bostäder och service, och med en prioritering av bostäder i stadens centrala delar. Kommunen ska säkerställa att det urbana kulturarvet bevaras, upprustas och används/återanvänds på lämpligt sätt. Kommunen ska tillämpa krav
för hållbar stadsbyggnad och byggande samt främja arkitektur och
byggtekniker av hög kvalitet. Staden ska byggas tät, kompakt och
funktionsblandad med korta geografiska avstånd vilket minskar
transportbehovet och gör alternativ till bilen, såsom gång och cykel,
mer konkurrenskraftiga.

Förgårdsmark utgör inte en del av kulturmiljön inom Centrumfyrkanten. Kvarteret Arken utgör ett av få undantag från principen att
byggnader står i fastighetsgräns mot allmän plats. Befintlig förgårdsmark inom kvarteret Arken har låg nyttjandegrad och utgörs
av grus och gräsmatta utan någon tydlig funktion.
För Plankontoret är det viktigt att planera ur ett helhetsperspektiv
och kontoret har en intern arbetsgrupp för handelsstråket som
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sträcker sig från Renmarksesplanaden i söder till korsningen Magasinsgatan och Järnvägsgatan i norr.
Yttrandet bedöms inte kunna tillgodoses i planförslaget.
Ändringar efter granskning
Planhandlingarna ändras på följande punkter:
Plankartan
 Planbestämmelsen [m] ”I bottenplan och på våning 1 längs Västra
Norrlandsgatan ska minst hälften av bostadsrummen orienteras
mot gården, alternativt ska lägenheten vara 35 kvadratmeter eller
mindre” justeras enligt nedan.
[m] - För bostäder större än 35 m2 där bullernivån överstiger 60
dB(A) ekvivalent ljudnivå ska minst hälften av bostadsrummen vara
vänd mot så kallad tyst sidan där 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå inte
överskrids vid fasa-den och 70 dB(A) maximal ljudnivå inte överskrids mellan klockan 22:00 och 06:00 vid fasaden. För bostäder om
högst 35 m2 gäller att buller vid fasaden inte får överstiga 65 dB(A)
ekvivalent ljudnivå för trafikbuller.
50 dB(A) ekvivalent ljudnivå samt 70 dB(A) maximal ljudnivå vid uteplats får inte överskridas.


Bostadsrättsföreningen Trivselbo i Umeå har efter den formella
granskningstidens utgång yttrat sitt missnöje över att innergården
inom Arken 1 är försedd med [Prickmark] – Marken får inte förses
med byggnad. Planbestämmelsen innebär att skärmtak för cykelparkering och andra mindre bostadskomplement inte går att uppföra vilket begränsar möjligheten att nyttja gården enligt bostadsrättföreningens intentioner. Plankontoret instämmer i kritiken och
har därför justerat plankartan inför antagande av detaljplanen.
[Prickmark] inom Arken 1 byts ut mot [Korsmark] Marken får endast
förses med komplementbyggnader. Den totala byggrätten för komplementbyggnader regleras med [e2] Största exploatering är 80 m2
byggnadsarea och [e3] högsta byggnadshöjd 2,5 meter.

Planbeskrivningen
 Genomförandebeskrivningen har kompletterats med texten nedan.
Servitut
Vid byggnation i fastighetsgräns uppstår ett behov av att beträda
grannfastigheten för exempelvis underhåll av sin egen byggnad.
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Detta kan lösas genom servitutsbildning, exempelvis vid lantmäteriförrättning.


Under rubriken Kvartersmark i genomförandedelen förtydligas att:
Eventuell 3-d fastighetsbildning för att avskilja centrumverksamheten från bostadsdelen kan prövas i ett fastighetsbildningsärende.

Tillkommande/reviderade utredningar
 Luftutredningen har reviderats – inga gränsvärden för miljökvalitetsnormer överskrids.
 Bullerutredningen har reviderats – planbestämmelsen [m] har reviderats, se under ändringar på plankartan.
SAMMANFATTNING
Byggnadsnämnden föreslås anta detaljplanen.
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Kvarstående synpunkter
Nedan listas berörda och sakägare med kvarstående synpunkter vilka ges
underrättelse med besvärshänvisning.
Privatpersoner benämns [YTTRANDE 1, osv]. En förteckning över vilka som
har lämnat in synpunkter hanteras av Umeå kommun, detta med hänsyn
till GDPR.
Kvarstående synpunkter från samrådsskedet
- Samrådsyttrande 1
- Samrådsyttrande 2
- Samrådsyttrande 3
- Brf Trivselbo
- Brf Städet 13
- Diös Fastigheter, Storgatan 38B, 903 26, Umeå
- Hyresgästföreningen i Södra Västerbotten
- Föreningen för Byggnadskultur i Umeå
Kvarstående synpunkter från granskningsskedet
- Granskningsyttrande 1
- Brf Städet 13
- Västerbottens museum, Helena Elisabeths väg 3, 903 42 Umeå
Detaljplanering, Umeå kommun februari 2022
Denna handling har godkänts av planchef Clara Ganslandt med planarkitekt
Jonas Söderlind som handläggare. Handlingen är godkänd i kommunens
elektroniska system och har därför ingen namnunderskrift.

