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Riksintresseanalys – bedömning av detaljplanens påverkan på
riksintresset − bilaga till planbeskrivning med Dnr [BN-

2014/01522]

Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för en utökad
byggrätt för bostadsbebyggelse och centrumskapande verksamheter. Syfte är också
att ta hänsyn till kulturmiljön inom Centrumfyrkanten.

Behovsbedömning

Planen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning
med miljökonsekvensbeskrivning enligt Miljöbalken 6 kap 11, 12 § § bedöms därför
inte behöva genomföras.

Bakgrund

Planområdet är beläget i centrala Umeå, cirka 250 meter sydväst om Umeå
centralstation. Planen avgränsas av Västra Norrlandsgatan i söder och
Magasinsgatan i väster. I Norr ansluter planområdet till kontorsbebyggelse. Öster
om planområdet ligger Tornhuset - ett bostadshus som uppfördes i början av
nittonhundratalet. Planområdet har en area på cirka 4 000 m2. Fastigheten är
privatägd. Planen handläggs med normalt planförfarande.

Figur 1. Orienteringskarta
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Figur 2. Utdrag från gällande detaljplan för Arken 12 - 2480K-P03/158.

Figur 3. Utdrag från aktuellt planförslag.
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Sammanfattning
Detaljplanen medger en byggnadshöjd som motsvarar sex våningsplan längs
Magasinsgatan och avviker från övriga byggrätter (2-4 våningsplan) inom kvarteret
Arken.
Medgiven byggnadshöjd avviker däremot inte från tidigare bedömningar under
2010-2020 för 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.

Figur 4. Inom utpekade kvarter pågår planarbeten.

Placeringsbestämmelser och utformningsbestämmelser säkerställer att ny
bebyggelse anpassas till rutnätsstadens planstruktur. Befintlig förgårdsmark inom
Arken 12 planläggs som allmän platsmark vilket skapar förutsättningar för att
anlägga en ny trädrad längs Magasinsgatan. Ny bebyggelse kommer att bli synlig
från Magasinsgatan, Västra Norrlandsgatan, Västra Esplanaden, Rådhusesplanaden,
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Järnvägsallén och Skolgatan. Bebyggelsen underordnar sig rutnätsstadens principer
och säkerställer att siktlinjer vidmakthålls. Kvarteret ingår inte och angränsar inte till
någon värdekärnan för riksintresset.
Detaljplanens genomförande bedöms medföra en positiv inverkan på riksintresset.
Aktuella delar ska därför inte bli föremål för fördjupad kulturmiljöstudie.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Riksintresse kulturmiljö Umeå [AC 10]
Riksintressen för kulturmiljövården enligt miljöbalken 3 kapitel ska enligt
Riksantikvarieämbetet (den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om
kulturarv och kulturmiljöer) avspegla landets historia. Landets riksintressen för
kulturmiljövård är varierande i både storlek och innehåll. Exempel är bruksmiljöer,
äldre brukningslandskap, efterkrigstidens bebyggelse samt stadskärnor, vilket är
den typ av kulturmiljö som Umeås stadskärna utgör.
Miljöbalken 3 kap 6 § säger: Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som
har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller
kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt som möjligt skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön.
Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet
skall skyddas på åtgärder som avses i första stycket.
Kulturmiljövårdens riksintressen är utpekade av Riksantikvarieämbetet där även
länsstyrelse och kommun är delaktiga. De utpekade riksintressena ska hanteras i
kommunernas planering.
Riksintressets motivering
Motiveringen till aktuellt riksintresse lyder:
Residensstad som speglar 1600-talets stadsgrundningspolitik och utvecklingen inom
stadsbyggnadskonsten under 1800-talets andra del och 1900-talets början med
inslag av kontinentala influenser.
Riksintressets uttryck
Uttrycket för riksintresset lyder:
Framträdande byggnader och miljöer som speglar Umeås funktion som centrum i
länet för administration, handel, sjöfart, vård, utbildning och senare också militär
verksamhet. Kommunikationsstråk som berättar om stadens utveckling från 1600talet och framåt.
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Kvarvarande bebyggelse i de östra och västra stadsdelarna från perioden 1700talets slut och fram till 1880-talet. Den under 1800-talets senare del, och 1900-talets
början successivt utvidgade stadsplanen med gatunät, tomtstrukturer,
platsbildningar och byggnader från motsvarande perioder.
Tillägget av Östra och Västra esplanaderna 1879 samt den efter branden 1888
reglerade äldsta stadskärnan med Rådhusesplanaden som bred mittaxel. Inslaget av
grönska med trädplanterade gator, parker och många trädgårdstomter samt
kontakten med älven.
Bebyggelse huvudsakligen från tiden efter stadsbranden 1888 av relativt gles
karaktär med trähusbebyggelse upp till två våningar, enkla men medvetet
utformade hus blandade med förnämlig panelarkitektur samt offentliga byggnader
av sten i tre våningar. Hamnstråk med gles och låg bebyggelse samt sjöfartspräglad
och representativ fasad mot älven.
Riksintressets värden
2009 tog Länsstyrelsen Västerbotten fram skriften Centrala Umeå och f.d.
regementet I 20. En kulturmiljö av riksintresse med syfte att revidera den tidigare
riksintressebeskrivningen samt förtydliga riksintresset.
I förtydligandet tas det fasta på det som finns kvar av den gamla staden Umeå och
den gamla stadens karaktärsdrag. De viktigaste beståndsdelarna är bebyggelse som
är: välbevarad, har kvar sin gamla karaktär och speglar Umeås utveckling specifikt,
tillsammans med äldre stadsstrukturer och miljöer som stadsplanemönster, parker,
grönstråk, öppna platser, esplanader, funktionscentra och äldre
kommunikationsvägar. Det förtydligas också att ett viktigt inslag är de vanliga enkla
byggnaderna och miljöerna, och inte bara de stadens ståndsmässiga delar.
Riksintresset som helhet sammanfattas som den gamla staden Umeå och de
karaktärsdrag som finns kvar från perioden 1780-talet och fram till omkring 1940.
Listade karaktärsdrag 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.
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•
•
•

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.

Figur 5. Kartan visar avgränsning av riksintresseområde för kulturmiljö inom Umeå tätort.
(Källa: Centrala Umeå och f.d. regementet. En kulturmiljö av riksintresse).

Riksintressets värden i aktuellt område – Centrum
I förtydligandet av riksintresset från 2009 delas hela riksintresseområdet in i fyra
delar: Väst på stan, Umestan/F.d. regementet I 20, Centrum och Öst på stan. Det
aktuella planområdet och undersökningsområdet ligger inom området benämnt
som Centrum.
De rödmarkerade områdena i kartan nedan visar de miljöer som är representativa
för riksintresset. Detta innebär att det även kan finnas andra kulturhistoriska värden
utanför de rödmarkerade områdena, men de är då inte att bedöma som
representativa. I dagens Umeå är många områden med äldre bebyggelse splittrade
och på så sätt är representativa områden svåra att avgränsa.
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Figur 6. Kartan visar riksintresse för kulturmiljö inom Umeå tätort, den centrala delen.
Aktuellt planområde markeras med orange och området som anses påverkas markeras med
blå ring. (Källa: Centrala Umeå och f.d. regementet. En kulturmiljö av riksintresse).

Av de befintliga värdekärnor/representativa områden som finns inom riksintressets
centrala delar är Rådhusesplanaden (område 11) det som ligger närmast.
Inom utredningsområdet finns ett antal av listade karaktärsdrag som specificeras av
Länsstyrelsen. Dessa är:
•
•
•
•

Trästadskaraktär med trähus i en eller två våningar, enkla men medvetet
utformade hus blandade med förnämlig panelarkitektur.
Avstånd och luft mellan husen.
Rutnätsplan med öppna platser, genomsiktlighet i alla riktningar och kontakt
med älven.
Parker, björkalléer utmed gatorna samt trädgårdstomter Öst och Väst på
stan.
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Byggnadsordning
Kommunen har tagit fram byggnadsordningar för sju stadsdelar i Umeå.
Planområdet berörs av Byggnadsordning för Centrumfyrkanten (2014).
I byggnadsordningarna behandlas stadsdelarnas karaktärsdrag som vägledning vid
förändring, förnyelse och utveckling. Syftet är att bidra till en gemensam syn på hur
arkitektoniska, kulturhistoriska och miljömässiga kvaliteter kan tas tillvara i
stadsdelarnas fortsatta utveckling.
Byggnadsordningen innehåller inga bestämmelser utan avser att ge underlag för
tillämpningen av Plan- och bygglagens regler om hänsyn till stads- och
landskapsbild, natur- och kulturvärden, byggnaders egenart och helhetsverkan samt
miljömässiga värden. Förhållningssätten ska uppfattas som vägledande.
I Byggnadsordning för Centrumfyrkanten anges bland annat allmänna vägledande
förhållningssätt till befintlig bebyggelse. Tillägg till den befintliga bebyggelsen kan i
övrigt göras på flera olika sätt. Vid utformning av kvarteret måste höga krav på
arkitektonisk kvalitet och samspel med befintlig omgivande bebyggelse gälla.
Utifrån byggnadsordningen viktigt för utformning av kvarteret är:
Centrumfyrkanten utvecklas i samspel mellan bevarande och
förnyelse/komplettering.
• Ny bebyggelse utformas allmänt med god arkitektonisk kvalitet
• Husens bottenvåningar utformas så att de kommunicerar med gatumiljön
och ger gatan liv.
• P-däcksutfarter gestaltas och förädlas så att större trafiksäkerhet uppnås
och så att stadsbilden blir estetiskt tilltalande.
• Utemiljön, byggnader och lokaler utformas så att de blir tillgängliga för alla
medborgare.
•
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Analys

Figur 7. Riksintresset Centrala Umeå och f.d. regementet, En kulturmiljö av riksintresse. Blå
ring markerar område som bedöms påverkas av detaljplanen. (Källa: Centrala Umeå och f.d.
regementet. En kulturmiljö av riksintresse).

Planområdet och riksintressets kärnområden. Motiv till vald avgränsning:
Den planerade exploateringen är synlig från bland annat Magasinsgatan, Västra
Norrlandsgatan, Rådhusesplanaden, Järnvägsallén, Västra Esplanaden och Skolgatan
(se figur 3). Flerbostadshus i sex våningsplan är ett relativt ovanligt inslag i
Centrumfyrkanten. Översiktsplanen förespråkar dock en tät och funktionsblandad
stad vilket överensstämmer med planförslaget. På längre sikt bedöms 5-6 våningar
bli ett betydligt vanligare inslag i den centrala stadsbilden.
Kortfattad beskrivning av aktuella kärnområden och byggnadsminnen:
Planområdet angränsar inte till något byggnadsminne eller kärnområde för
riksintresse.
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Struktur

Figur 8. Byggnadsminnen märkt med litet b. Planområdet inringat i rött angränsar inte till
något byggnadsminne.
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Planens inverkan på riksintresset
Relevans markeras ●, inverkan/påverkan markeras X

Negativt

Måttligt

Obetydligt

Positivt

Relevans

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
högre byggnadshöjd än för
övriga fastigheter inom
kvarteret.
Placeringsbestämmelser och
utformningsbestämmelser
säkerställer att ny bebyggelse
anpassas till kvartersmiljön och
erbjuder inblickar samt ger liv åt
stadsmiljön. Planbestämmelsen
”I bottenplan ska minst 100 m2
upplåtas för centrumskapande
verksamheter” bidrar till att
fastigheten erbjuder en ny
målpunkt i kvarteret.
Befintlig förgårdsmark inom
Arken 12 planläggs som allmän
platsmark vilket skapar
förutsättningar för att anlägga en
trädrad längs gatan.
Kvarteret ingår inte i
värdekärnan för riksintresset.

2. Hur förändras visuella
och/eller funktionella samband?

X

Inom fastigheten Arken 10:s
södra del ligger ett unikt och
välbevarat hus från det
föregående sekelskiftets början.
Det så kallade ”Tornhuset”
ansluter till planområdet i sydost
och utgör med sitt hörntorn ett
riktmärke i stadsbilden. Denna
byggnad utgör en viktig del i det
kulturhistoriska landskapet och
står med sin färgsättning,
detaljrikedom och volym ut från
den omgivande och
förhållandevis stramt utformade
bebyggelsen.
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En ny högre byggnad inom Arken
1 kommer att påverka intrycket
av Tornhuset inom Arken 10. Det
nationalromantiska Tornhuset
med dekorativa fasader kommer
utgöra en tidsmarkering och
intressant kontrast till den enkla
och mer strikt utformade
bebyggelsen inom planområdet.
Ny bebyggelse ska trappas ned
till fyra våningar närmast
Tornhuset längs Västra
Norrlandsgatan. På så vis
bedöms övergången ske varsamt
på Tornhusets villkor.
Planbestämmelsen ”I bottenplan
ska minst 100 m2 upplåtas för
centrumskapande verksamheter”
bidrar till att handelsstråket
förstärks.

3. Hur avviker nytillskottet från
skalan i omgivande miljö?

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

X

X

Majoriteten av omgivande
fastigheter är bebyggda med hus
i 3-4 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.
Byggrätten avspeglar samtida
planeringsideal. En utveckling
där högre hus ges utrymme att ta
plats i Centrumfyrkanten.
Bebyggelsen sluter gaturummet
och medger förutsättningar för
skyddade och mindre
bullerutsatta
lägenheter/innergård.
En ny högre byggnad inom Arken
1 kommer att påverka intrycket
av Tornhuset inom Arken 10. Det
nationalromantiska Tornhuset
med dekorativa fasader kommer
utgöra en tidsmarkering och
intressant kontrast till den enkla
och mer strikt utformade
bebyggelsen inom planområdet.

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.
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5b. Hur påverkas riksintresset
betraktat utifrån?

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

7. Hur inverkar planen på
riksintresset vad gäller
fragmentering och uppkomst
eller förvinnande av barriärer?
Inverkan på sikt
8. Är det troligt att åtgärden
kan komma att följas av andra
åtgärder, vilka i sig kan medföra
konsekvenser?

X

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.

X

JA

Ny bebyggelse kommer att bli
synlig från Magasinsgatan,
Västra Norrlandsgatan, Västra
Esplanaden, Rådhusesplanaden,
Järnvägsallén och Skolgatan. Den
höge bebyggelsen avviker från
skalan på befintlig bebyggelse i
kvarteret Arken.

Ingen betydande påverkan.

NEJ

X

Vid ”ja” ska svaret kommenteras
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
JA

NEJ

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

X

Tornhusets värden beskrivs i
byggnadsordningen.
Planförslagets kontraster till
Tornhuset bedöms få en positiv
inverkan på Tornhuset.

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

X

Riksintresse kulturmiljö. Inte
värdekärnan.
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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 högre byggnadshöjd än övriga fastigheter inom kvarteret.
Majoriteten av omgivande fastigheter är bebyggda med hus i 3–4 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 förgårdsmark inom Arken 12
planläggs som allmän platsmark vilket skapar förutsättningar för att anlägga en ny
trädrad längs Magasinsgatan. Kvarteret ingår inte i värdekärnan för riksintresset.
Ny bebyggelse kommer att bli synlig från Magasinsgatan, Västra Norrlandsgatan, Västra
Esplanaden, Rådhusesplanaden, Järnvägsallén och Skolgatan. Bebyggelsen underordnar
sig rutnätsstadens principer och säkerställer att siktlinjer vidmakthålls.

Planillustrationer
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Figur 9. Kartan belyser vypunkternas placering.

Figur 10. Vy från Västra Esplanaden – nummer 1.
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Figur 11. Vy från Järnvägsallén – nummer 2.

Figur 12. Vy från Rådhusesplanaden – nummer 3.
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Figur 13. Vy från Skolgatan – nummer 4.

