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HANDLINGAR 

 Planbeskrivning  
 Plankarta  
 Grundkarta 
 Fastighetsförteckning 
 Samrådsredogörelse 

PLANENS SYFTE 

Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för uppförande av en skola/förskola. 
Planen möjliggör även för kontorsändamål.  
 
Området ligger i anslutning till det befintliga skolområdet Jenningskolan (förskoleklass 
till årskurs 3) och sporthall.  

FÖRENLIGT MED KAP 3,4 OCH 5 MILJÖBALKEN 

Mark- och vattenområden ska användas för ändamål som de är mest lämpade för. 
Kommunens planläggning ska främja en långsiktigt god hushållning av mark- och 
vattenområden. 
 
Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas när planen är genomförd. Inga 
riksintressen bedöms att påverkas negativt vid ett plangenomförande.  

PLANDATA 

Läge och areal  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Översiktskarta med gatunamn. © Robertsfors kommun 

 
Planområdet ligger i östra Robertsfors längs med Storgatan, i korsningen Storgatan/Yttre 
Ringvägen. Planområdet angränsar till småindustriverksamhet i öster, skolområde i norr, 
genomfartsled och kyrka i söder och bostäder i väster.  

Storgatan 
 
Väg651 

Hantverkargränd 

Yttre ringvägen 

Idrottsvägen 
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Planområdet är ca 15 600 m2 och har en föreslagen markanvändning skola, kontor och 
gata. Del av Storgatan och Yttre Ringvägen har tagits med i syfte att upphäva även de 
delarna ur underliggande stadsplan. Delen som inte är med i planområdet är väg 651, där 
förutsätts att det finns arbetsplan som Trafikverket har upprättat vid byggande av vägen.  

Markägoförhållanden 
Fastigheten Edfastmark 7:34, Edfastmark 1:262 och Fordonet 1ägs av Robertsfors 
kommun. Efter genomförd plan avser fastighetsägare kvarstå.  

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 

Översiktsplan 
Översiktsplan för Robertsfors, antagen av kommunfullmäktige 14 februari 1991 har 
planeringsriktlinjer för Robertsfors samhälle. Ny bebyggelse bör föregås av detaljplan. I 
översiktsplanen angränsar ett område som redovisas som del av brukssamhället 
Robertsfors som riksintresse för kulturmiljövården. För mer info se rubrik riksintresse 
och kulturmiljö. Drygt 100 meter från området finns också Stantorsvallen och lite längre 
bort Stantorsberget som är värdefulla rekreationsområden för hela samhället. 

Program för kulturmiljövård i Robertsfors kommun 
Program för kulturmiljövård i Robertsfors, antagen av kommunfullmäktige 1995, syftar 
till att utgöra kunskapsunderlag så att värdefulla kulturmiljöer kan tillvaratas och 
säkerställas i den kommunala planeringen. Programmet lyfter fram den Hallmanska 
planen och dess byggnader. Planområdet angränsar till den Hallmanska planen. 

Värdefulla byggnader i planområdets närhet är fastighet Kyrkogården 1 med kyrka och 
kyrkstapel. 

Norrbotniabanan, Järnvägsutredning 110 Umeå-Robertsfors 
Norrbotniabanan, Järnvägsutredning JU 110 Umeå-Robertsfors där slutrapporten 
beslutades år 2012 och fastställer Norrbotniabanans korridor förbi Robertsfors centralort. 
Den utpekade korridoren ligger i anslutning till planområdets östra del. 
Riksintresseområden ska för kommunikationer så långt möjligt skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar.  

Detaljplan 
Planområdet berör befintliga detaljplanen: Förslag till ändring och utvidgning av 
stadsplan för område vid Stantorsvallen, fastställd 1966-05-11. 
 
Planområdet har markanvändningen allmän platsmark park eller plantering. I öster 
angränsar planområdet till område för småindustriändamål om två våningar. Norr om 
föreslaget planområde är området utpekat för allmänt ändamål om två våningar med mark 
som inte får bebyggas (s.k. prickmark) några meter mot allmän platsmark. För att 
möjliggöra för etablering av ny förskola ändras detaljplanen från användningen [PARK] 
till användningen [SKOLA]. I syfte att göra planen flexibel tillkommer även 
användningen [KONTOR]. 
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Gällande Stadsplan “Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för område vid Stantorsvallen”. Föreslaget 
planområde markerat med streckad linje. ©Robertsfors kommun 

Kommunala beslut 
Allmänna utskottet har i beslut 2016-02-23 § 8 ställt sig positiva till upprättande av 
detaljplan för del av fastigheten Edfastmark 7:34 m fl. 

Behovsbedömning 
Enligt förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar ska kommunen göra en 
miljöbedömning av planen om dess genomförande anses medföra en betydande miljö-
påverkan.  
 
Kommunen bedömer att planförslaget inte medför betydande miljöpåverkan varpå en 
miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas. Det finns dock risk för negativ 
påverkan av buller från järnväg och vägbuller, vilket ska beskrivas i detaljplanearbetet. 
Även hantering av varutransporter, lämning och hämtning av barn, grönyta i tätort, 
riksintresset kulturmiljö, dagvatten och landskapsbild/stadsbild ska studeras i fortsatt 
arbete.  
 
Länsstyrelsen har tagit del av behovsbedömningen och delar kommunens bedömning att 
planen inte antas medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvens-
beskrivning inte behöver upprättas.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Natur 
Mark, vegetation, naturvärden 
 
 
 
 

Bilder på planområdet i nuläget där byggnation föreslås. Bild Sweco. 
 
Marken utgörs av medelålders barrskog och risdominerad undervegetation (blåbär, 
lingon). Inom planområdet ersätts stor del av naturmarken med bebyggelse, körytor, 
parkering och lekytor. Nybyggnation ska så långt möjligt ske med hänsyn till befintlig 
natur och uppvuxna träd. 
 

 
Skog att bevara så långt det är möjligt för att ha en riktig skog för skola och förskola att använda sig av i 
lek och i pedagogiskt i syfte. Bild Sweco 
 
I dagsläget nyttjas endast ett mindre område skog av skolbarnen. Planområdet har ett 15 
meter brett område med användningen [PARK] mot Storgatan i syfte att få en skogsridå 
mellan bebyggelse och Storgatan. Mot Yttre Ringvägen föreslås ett 10 meter brett område 
som inte får bebyggas sk ”prickmark”. ”Prickmark” som bestämmelse innebär att 
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byggnader inte får uppföras där. I zonen bör träd och undervegetation sparas för att 
bibehålla den gröna karaktären och även som skydd. 
 
I nuläget finns inga höga naturvärden dokumenterade. Området nyttjas inte för rekreation, 
men verkar som ett skydd mot Storgatan med infart-/ utfartstrafik till/ från Robertsfors.  
 
Robertsfors har stor andel tätortsnära grönområden. Eftersom ett relativt litet område tas i 
anspråk och det finns fler områden i närheten bedöms konsekvenserna bli ringa. 
 
Marken är enligt SGU:s jordartkartor fast mark bestående av sand och grus. Inga 
geotekniska undersökningar är gjorda. Marken bedöms som lämplig att bebygga.  
 
Förorenad mark 
Inga kända förorenande verksamheter har bedrivits inom planområdet. Öster om 
planområdet finns i detaljplan utpekat område för småindustri som inte får vara störande. 
Verksamheterna är vända mot öster och bedöms inte påverka planområdet negativt. 

Riksintressen  

Kulturmiljö 
Planområdet angränsar till riksintresse för Kulturmiljövården. Robertsfors bruksmiljö 
speglar utvecklingen från 1750-talets järnbruk fram till våra dagar. Bruksområdet med 
välbevarade arbetarbostäder, kontor, herrgård, mekanisk verkstad samt byggnader 
uppförda av slaggsten i form av magasin, ladugård, stall och ett f.d. mejeri är viktiga 
uttryck för riksintresset. I riksintresset ingår egnahemsområdet i väster planlagt efter P O 
Hallmans intentioner 1901 samt partiet kring kyrkan (från 1957, ritad av I Tengbom) och 
prästgården.  
 
Miljön nere vid järnbruket har än idag mycket kvar av sin karaktär. Bland annat ligger 
egnahemsområdet kvar. Området får sin karaktär av gatunätet med svängda gator, 
platsbildningar och trädplanteringar samt trädgårdstomterna med sin låga 
egnahemsbebyggelse i trä.  

 
Utformningen av ny bebyggelse inom riksintresset bör ägna stor omsorg och anpassas till 
den lokala bebyggelsetraditionen och kulturvärdena på platsen. Föreslaget planområde 
angränsar till riksintresset. Planförslaget bedöms inte påverka kulturmiljön eftersom 
planen går i linje med befintlig markanvändning som är skola och sporthall och ligger i 
en helt annan miljö än riksintresset med en väg och skogsridå emellan. På andra sidan 
Storgatan ligger kyrkan med kyrkstapel. Kyrkomiljön är vänd åt söder och där har med 
syfte att inte påverka riksintresset en 15 meter bred skog med användningen [PARK] 
säkerställts i plan och träd och undervegetation bör sparas även på kvartersmark. 
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Karta där riksintresset för kulturmiljö är inringat med grönt. Källa: Länsstyrelsens hemsida. 
 
Planområdet har en 15 meter bred zon med [PARK] längs Storgatan där det ska vara 
uppvuxen skog och verka för att kulturmiljön inte störs. 

 
 

Kommunikationer 
Norrbotniabanan som planeras i planområdets närhet är ett riksintresse. Det finns även 
planer på ett resecentrum i Robertsfors. Placeringen kommer med största sannolikhet vara 
direkt söder om väg 651. Planeringen för resecentrumet är fortfarande inte på sådan 
detaljeringsgrad att kommunen vet hur trafiken kring det ska lösas. Ett scenario är att det 
kommer anläggas avfarts- och påfartsramper. Norrbotniabanans utredningsområde 
sträcker sig längs med planområdets östliga sida.  
 
Det är en fördel för förskolan med närheten till resecentrat med avseende på att lämning 
och hämtning kan samordnas på ett smidigt sätt med resa till/från Robertsfors. För 
riskerna med farligt gods se rubrik Hälsa och säkerhet. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planområde 
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Nationella miljömål och miljökvalitetsnormer 
Det finns 16 nationella miljökvalitetsmål. Målen beskriver de egenskaper som vår natur- 
och kulturmiljö måste ha för att samhällsutvecklingen ska vara ekologiskt hållbar. Målen 
ska uppnås i ett generationsperspektiv (källa: http://miljomal.nu). Tabellen nedan tar upp 
miljömålen och vilken relevans de har på planförslaget.  

 
Miljökvalitets mål  Relevans  Planförslagets inverkan 

Begränsad klimatpåverkan  Liten 

Ökade transporter i området, men inte i stort i 
Robertsfors. Samordningsvinster med närheten till 
kommande resecentrum.  

Frisk luft  Stor 

Ökade transporter i området, men inte i stort i 
Robertsfors. Samordningsvinster med närheten till 
kommande resecentrum.  

Bara naturlig försurning  Ingen    

Giftfri miljö  Stor 
Byggnadsmetoder, materialval mm ska göras med 
stor omsorg. 

Skyddande ozonskikt  Liten 
Ökade utsläpp lokalt, men inte i stort i 
Robertsfors. 

Säker strålmiljö  Stor   Inga master, kraftledningar i närheten.  

Ingen övergödning  Ingen    

Levande sjöar och vattendrag  Måttlig Rismyrbäcken norr om planområdet är recipient av 
dagvattnet från området. Viss rening av dagvattnet 
planeras ske i marken och via diken innan det når 
Rismyrbäcken och senare Rickleån. Planen 
förespråkar lokalt omhändertagande av dagvatten 
vilket är positivt ur miljösynpunkt. 

Grundvatten av god kvalitet  Ingen  Grundvattennivå? Geotekniska utredningen. 

Hav i balans samt levande kust och 
skärgård 

Ingen    

Myllrande våtmarker  Liten 
Se levande sjöar och vattendrag. Ingen våtmark 
inom området 

Levande skogar 
Liten 

Ingen skog inom området men däremot en dunge 
av fleråriga träd som huggs ner. 

Ett rikt odlingslandskap  Ingen    

Storslagen fjällmiljö  Ingen    

God bebyggd miljö  Måttlig till 
stor 

Måttlig relevans gällande kontor. Stor relevans 
gällande förskola; God friyta för barnen. Närhet till 
resecentrum och skola. Stora enheter för små barn 
är inte optimalt så viktigt med god planering av 
byggnadens innehåll och utemiljö. 

Ett rikt växt‐ och djurliv  Måttlig  Mycket av växt och djurliv försvinner på platsen.  

 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med 
miljöbalken år 1999. Det finns idag miljökvalitetsnormer för buller, luft och 
vattenkvalitet. Kommuner och myndigheter har huvudansvaret för att normerna följs, 
men ett visst ansvar finns även hos olika verksamhetsutövare. Inga indikationer finns att 
miljökvalitetsnormerna för luft överskrids. Miljökvalitetsnormen för buller gäller 
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omgivningsbuller från kommuner större än 100 00 invånare och berörs inte. Påverkan av 
buller beskrivs närmare under kapitel Hälsa och säkerhet. 
 
Recipient till planområdet är Rismyrbäcken enligt Vattenmyndigheten. Vattenkvaliteten 
på ytvattnet i Rismyrbäcken är klassad som kemisk ej god och ekologisk måttlig status. 
Planområdet kan komma påverka Rismyrbäcken aningen, beroende hur hög andel 
hårdgjorda ytor som planeras och hur mycket dagvatten som tas omhand på fastigheten 
och hinner renas i mark och diken innan det når Rismyrbäcken. 

Skyddade värden 
Inga fornlämningar finns registrerade inom eller i närheten av planområdet. Marken är 
sannolikt aldrig fornminnesinventerad. Enligt äldre historiska kartor har marken alltid 
varit skogsmark, därför bör viss aktsamhet iakttas under markberedning.  
 
Påträffas fornlämning i samband med markarbeten ska detta, i enlighet med 2 kap 10 §, 
Kulturmiljölagen (1988:950) omedelbart avbrytas och länsstyrelsen underrättas.  

Bebyggelseområden 
Planområdet saknar idag befintlig bebyggelse. I omedelbar närhet finns grundskola, 
sporthall, småindustriområde, villaområde och idrottsplats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Bild på villaområdet i väster längs Yttre ringvägen. Bild Sweco. 

Bild på Jenningskolans fasad. Bild Sweco. 
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Planområdet tilldelas markanvändningen skola, förskola [S] och kontor [K]. Byggrätten 
är i direkt närhet till småindustriområdet och sporthallen vilka är i större skala och gör att 
planområdet medger en totalhöjd på 15 meter.  
 
Med hjälp av Umeå kommuns funktionsprogram förskola från 2007 görs bedömningen 
att för sju avdelningar med 15 barn i varje behövs ca 1700 m2 bruttoarea (BTA). Högsta 
byggnadsarea (BYA) har begränsats till 30 % (e30).  
 

 
Ur: Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och 
förskolans utemiljö, Boverket 2015. 
 
Området närmast Jenningskolan och Yttre Ringvägen får inte bebyggas och ska vara skog 
i syfte att säkerställa friytor och minska intrånget i naturmarken. Det är önskvärt att 
lokalisera skolor och förskolor nära parker och naturmark som kan komplettera med 
kvaliteter som inte behövs eller ryms på den egna gården. ”För förskola, förskoleklass, 
skola upp till årskurs sex samt fritidshem bör friytan ligga vid byggnaden”. (Ur Gör plats 
för barn och unga! Boverket 2015). 
 
Flertalet arbetsplatser finns i närområdet i form av småindustriområdet, skolan och 
idrottsplatsen. Affär, vård och övrig offentlig service finns inne i samhället ca en 
kilometer längs Storgatan. 

Rekreationsområden/friytor 
Förskolans gård ska vara anpassad för aktiviteter och lekar som stimulerar till 
utforskande och fysisk aktivitet. För att säkerställa en tillräckligt stor friyta har högsta 
byggnadsarea angetts till 30 % av egenskapsarean.  
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Enligt Boverkets allmänna råd om friyta för lek och utevistelse (2015) kan 40 m2 friyta 
per barn vara ett rimligt dimensionerande mått. Forskning visar att den totala storleken på 
friyta helst bör överstiga 3000 m2.  

 
Utemiljöer ska planeras med tanke på vindskydd, solinstrålning, avgaser och buller. 
Gården ska vara belyst för lek under den mörka delen av året. Staket och plank runt 
förskolans gård utformas så att det är svårt att klättra över även vid högt snödjup. 
 
Drygt 300 meter i nordöst ligger idrottsplatsen Stantorsvallen och lite längre bort 
Stantorsberget med motionsslingor. 

Gator, trafik och parkering 
Kring planområdet finns gatorna Storgatan, Hantverkargränd och Yttre Ringvägen. 
Storgatan är genomfartsgata i Robertsfors och hastighet förbi planområdet är 40 km/h. På 
Storgatan är årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) 1978 personbilar och 182 lastbilar. 
 
En ökad alstring av trafik kommer uppstå på grund av planförslaget. Kritiska tidpunkter 
är på morgonen vid lämning och på eftermiddagen vid hämtning. Trafiksituationen är inte 
tillfredsställande vid Yttre Ringvägen med bussar som kommer samtidigt som många 
barn och vuxna kommer till skolan. För att minska belastningen på Yttre Ringvägen 
planeras all biltrafik till planområdet komma från Hantverkargränd.  
 
Ett förslag till viss separering är att styra cyklister och gångtrafik för hela kvarteret till 
Yttre Ringvägen och bussar, bilar och transporter kan för att höja säkerheten angöra 
kvarteret norrifrån från Hantverkargränd. 
 
Närmaste busshållplats är på Yttre Ringvägen. Det kan med fördel anläggas en gångstig 
in till området från väster.  
 
I och med förverkligandet av Norrbotniabanan kommer fler komma till området från 
söder. 
 
Väl placerade cykelställ, gärna under uppsikt från byggnaden är viktigt för att ge bästa 
möjliga förutsättningar för barnen att själva ta sig till skolan. Cykelställ ska finnas och 
med fördel några under tak med rekommendationen 0,5 cykelplatser/barn och anställd. 

 
Logistiken kring hämtning/lämning är viktig att beakta. Väl fungerande gång- och 
cykelvägar till och från förskolan ger valmöjlighet för föräldrar att avstå bilen. 
Angöring/parkering ska avgränsas från entréer och utelek. Det finns möjlighet att angöra 
norrifrån över angränsande detaljplan i norr med beteckningen [A], Allmänt ändamål.  
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Illustrationsbild över hämtning/lämning, Sweco 2017. 
 
Med fördel anordnas hämtning-/lämningsplats för bil på så sätt att trafiken kör i en 
riktning och inte backar. Parkeringstal föreslås till 0.1 bilplats/barn i närheten av 
byggnaden.  
 
Personalparkering kan lösas vid Hantverkargränd och utnyttja till viss del befintliga 
parkeringar med parkeringstalet 0,5 bilplats/anställd. För en sjuavdelnings förskola krävs 
ca 14 parkeringar. Vid användningen kontor kan parkeringar lösas vid fastigheten. 
Personalparkering och eventuellt en del besöksparkering ger samordningsvinster med 
sporthallen som har mestadels aktiviteter på kvällar och helger. För att få fler platser kan 
det vara aktuellt att stänga nuvarande bilinfart mot sporthallen och öppna upp en ny 
längre österut på Hantverkargatan. 
 
Angöring för varutransporter ska i sin tur, om möjligt, avskiljas från övrig angöring.  

Hälsa och säkerhet 

       
      Farligt gods 

På järnvägen förekommer farligt gods. Väg 651 som vid planområdet övergår till 
Storgatan är en sekundär länsväg där det kan förekomma farligt gods, men det ska till 
största delen styras efter E4 och Europavägarna.  

 
Länsstyrelsen i Norrbotten tog år 2015 fram skriften Riktlinjer - Skyddsavstånd till 
transportleder för farligt gods vilken även kan appliceras på gällande detaljplan. I denna 
har riktlinjer utarbetats som ska fungera som vägledning för bebyggelseutveckling intill 
rekommenderade transportleder för farligt gods. Ett s.k. uppmärksamhetsavstånd har 
upprättats i dokumentet som visar på kortaste avstånd där bebyggelse kan uppföras, 
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oavsett omfattning och typ. Aktuellt uppmärksamhetsavstånd räknas från 
vägkant/järnvägsspår och bedöms vara 60 m för farligt gods på väg och 90 m för farligt 
gods på järnväg. 
 

 
Ur Riktlinjer - Skyddsavstånd till transportleder för farligt gods av Länsstyrelsen i Norrbotten. 
 
Då planerad bebyggelse ligger innanför uppmärksamhetsavståndet kan det krävas åtgärder 
vilket bedöms utifrån aktuell transportled, hastighet, antal lastbilar/dygn (ÅDT) samt aktuell 
markanvändning. Markanvändning skola räknas till Zon D (känslig verksamhet) vilket är 
en av fyra kategorier som riktlinjerna redovisas för och som bygger på samma princip om 
zonindelning som Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland använder.  
 
Rekommenderat skyddsavstånd utan ytterligare säkerhetshöjande åtgärder för Zon D och 
med ÅDT 182 blir därmed 30m räknat från vägkant till bebyggelseområde. Detta gäller 
för väg med hastighetsbegränsning 50km/h. Tabell för väg 40km/h finns inte med som 
alternativ i bilagan. Som en säkerhetshöjande åtgärd får området 30 meter från väg inte 
ha bebyggelse. 
 
Omgivningen i anslutning till järnvägen eller vägen påverkar konsekvensen av en olycka. 
Bostadshus, kontor, samlingslokaler, parkmark eller vattenområde ger skilda skadeutfall 
vid en olycka, skadeutfallet skiljer också över tiden för olika typer av markanvändning. 
God planering är förutsättningen för att planera utifrån en tolerabel eller acceptabel 
risknivå. (Ur den goda staden 2011 av Boverket och Trafikverket). Skola och kontor kan 
etableras i anslutning till järnväg där godstågen i huvudsak passerar nattetid.  

 
Robertsfors kommun bedömer med stöd av ovan att de drygt 100 meterna till järnvägen 
är tillräckligt. Från Storgatan är avståndet till byggnad 30 meter. 

Övriga verksamheter i omgivningen är småindustri som inte ska vara störande. Enligt 
Boverkets ”Plats för arbete” 1995 är ett rekommenderat avstånd mellan småindustri och 
bostäder 50 meter. 
 
För att göra en bedömning av vilka risker som kan vara alternativskiljande genomförs en 
övergripande riskanalys omfattandes följande moment: 
• Identifiering av riskobjekt, skyddsobjekt och oönskade händelser. 
• Kvalitativ uppskattning av oönskade händelsers relevans. 
• Kvalitativ uppskattning av tänkbara konsekvensers relevans. 
• Bedömning av den samlade risken till följd av uppskattade händelser och konsekvenser. 
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Baserat på riskanalysen och dess slutsatser presenteras förslag på åtgärder som kan bli 
aktuella för att reducera riskerna. Riskerna värderas huvudsakligen utifrån aspekten 
huruvida de identifierade händelserna ska betraktas som alternativskiljande eller ej 
 
En riskanalys angående järnvägen har gjorts i järnvägsutredningen Ostvik-Robertsfors 
(JU120). I senare planeringsskede av Norrbotniabanan krävs mer djupgående analyser av 
aktuell järnvägssträcka för att minska osäkerheterna samt kunna förslå konkreta 
riskreducerande åtgärder. Följande grupper av oönskade händelser studerades: 
• Ras, skred, kollaps av konstruktion 
• Vattengenombrott 
• Grundvattenpåverkan 
• Kemikalieutsläpp, explosion eller brand på/i NBB (inklusive farligt gods) 
• Kemikalieutsläpp, explosion eller brand i närliggande verksamhet (inklusive farligt 
gods) 
• Trafikolyckor (ej farligt gods) 
• Sabotage 
• Meteorologiska fenomen 
• Övriga händelser 
Konsekvenserna studerades för: 
• Miljö (naturmiljö, naturresurser, kulturmiljö, boendemiljö och friluftsliv) 
• Människor med koppling till NBB (tågtrafikanter, tåg- och banpersonal, 
anläggningsarbetare) 
• Människor utan koppling till NBB (närboende, trafikanter på vägnätet, andra i 
omgivningen) 
• Egendom (tillhörande NBB, statlig/kommunal eller privat egendom) 
• Infrastruktur (avbrott i funktion för järnväg, väg, flyg, teknisk försörjning VA, el, tele, 
fjärrvärme) 
När det gäller järnvägstrafik är sannolikheten för olyckor som drabbar tredje man mycket 
låg. Däremot kan konsekvensen av en eventuell olycka bli allvarlig, speciellt om farligt 
gods än inblandat. Den främsta orsaken till en farligt gods olycka är järnvägsolyckor i 
form av sammanstötning eller urspåring. Bidragande faktorer till urspåring och 
sammanstötning är spårstandard, bristande funktion hos vagnar och lok samt brister i 
trafikstyrning och hastighetsövervakning. I järnvägsutredningen står det bara att de stora 
riskerna är i centrala Skellefteå. Olyckor med farligt gods vid övriga mindre tätorter eller 
byar som passeras är naturligtvis också relevanta, men det är endast i Skellefteå som 
järnvägen kommer att gå rakt genom centrum av en befolkningskoncentration. I 
Robertsfors går sträckningen mer i utkanten. Följande händelser är exempel på sådana 
som bedömts som relevanta med avseende på konsekvenser för människor i 
omgivningen: 
• Olycka med farligt gods eller större brand  
• Större tågtrafikolycka  
• Olyckor i samband med trafikering under byggtiden 
• Större sabotage, typ sprängdåd, av station i markplan  
• Sabotage under byggtiden, där exempelvis personer som begår ett inbrott kan råka 
skada sig själva. 
• Elolyckor kan orsaka dödsfall om någon kommer i kontakt med 
högspänningsledningarna vid t.ex. otillåten vistelse inom spårområde.  
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I kontakt med olycksförebyggande avdelningen på Brandförsvar och Säkerhet angående 
området påtalar de att det inte finns någon historik som talar för att vägen skulle vara 
olycksdrabbad av trafikolyckor eller olyckor med farligt gods till exempel. Det är i stort 
en säker vägsträcka som inte har några korsningar och hastigheten 40 km/h. Det finns inte 
information om exakt vad som transporteras på vägen. För tillfället finns det inte någon 
industri i närheten som hanterar farligt gods. Inga kemikalier tros transporteras i nuläget 
eller planeras för, men det är mycket tomma lokaler för industriverksamhet så det kan 
komma. De identifierade riskerna är att barn kan komma ut på vägen och en olycka med 
farligt gods på vägen men de bedöms som små då bestämmelsen plank sätts ut i 
plankartan och sträckan med naturmark förhindrar att det förskolan ligger närmast vägen. 

Buller och luft 
Vägbuller 
Enligt beräkningar som bygger på rapporten ”Hur mycket bullrar vägtrafiken?” av 
Boverket och Sveriges Kommuner och Landsting så beräknas vägtrafiken bullra 53dBA. 
Beräkningarna bygger på att hastighet på förbi planområdet är 40 km/h och marken 
mestadels mjuk och mätpunkten 20 meter från vägmitt. På Storgatan är 
årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) 1978 personbilar och 182 lastbilar. 
 
Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216) innehåller riktvärden 
för bland annat vägtrafikbuller. De riktvärden för ekvivalent ljudnivå som gäller för 
vägtrafik är 55 dBA vid bostadsfasad, alternativt 60 dBA vid bostadsbyggnader om högst 
35 m2, samt högst 50 dBA vid uteplats. De beräknade ljudnivåerna ska redovisas om det 
inte kan anses obehövligt med hänsyn till bullersituationen, vilket enligt en preliminär 
bedömning, med hjälp av scablonvärden från Boverket, innebär åtminstone 5 dBA under 
riktvärdena. 
 
Buller från vägtrafiken kan möjligen ge upphov till överskridande av riktvärden för buller 
för uteplats och åtgärder kan komma att krävas. Ev buller på förskolegården kan minskas 
genom placering av byggnad som skydd mot buller eller uppsättande av plank. Trafiken 
efter Storgatan kan komma att öka framöver, varför kvartersmark har lagts ut först 15 
meter in från vägen.  
 
Trafikmängden påverkar bullernivån proportionellt. En fördubbling av trafiken innebär 
att bullernivån ökar med 3 dBA (enligt tidigare). Tung trafik bullrar mer än personbilar. 
Skillnaden är normalt knappt 10 dBA. Hastigheten påverkar bullret. Huvuddelen av 
bullret kommer från däck och vägbana från hastigheter på c:a 40 km/h. För tunga fordon 
dominerar motorbullret upp till c:a 70 km/h. Vägens lutning betyder en del för 
bullernivån, särskilt för tunga fordon. Varje procents lutning ökar bullernivån med c:a 0,5 
dB. Avståndet medför minskat buller. Varje fördubbling av avståndet minskar den 
ekvivalenta ljudnivån med 3 dB och den maximala från enskilt fordon med 6 dB. Även 
markytan har stor betydelse. Mjuk (absorberande) mark dämpar ljudet effektivt, medan 
hård mark (vatten, grus, asfalt) sprider ljudet. 50 m mjuk mark dämpar bullernivån 7 dB, 
utöveravståndsdämpningen. Hård mark ger ingen extra dämpning. 
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Järnvägsbuller 
Norrbotniabanan innebär en ny ljudkälla i ett område som tidigare till stora delar varit 
ganska tyst. Skyddsåtgärder kommer att genomföras så att gällande riktvärden för buller 
kommer att klaras. Trots dessa åtgärder kommer tågen att höras och särskilt utomhus 
kommer detta att kunna upplevas som störande. Konsekvenserna av det ökade bullret 
längs den nya järnvägen bedöms kunna bli stora där järnvägen ligger i marknivå om inga 
bullerdämpande åtgärder görs. För bullerskärmande åtgärder hamnar ljudnivåerna under 
riktvärdena för boende längre bort från banan än 50 till 80 m. Förskolan kommer placeras 
minst 120 meter från Norrbotniabanan och bedöms inte bli störd av järnvägsbuller.(Till 
stora delar ur järnvägsutredning Norrbotniabanan Ostvik-Skellefteå Robertsfors JU120) 
 
Luft 
Luftföroreningarna kommer öka med ökad trafik, men ingen problematik finns i 
dagsläget och inga gränsvärden bedöms överskridas i framtiden. 
 
Slutsatser 
Vegetation dämpar buller och luft något och även byggnaden kan också användas som 
bullerskärm och förhindrar luftföroreningar. Vid användningen skola och förskola finns 
användningen [PARK] mot Storgatan. Det är också viktigt att hastigheten efter Storgatan 
inte ökar ur bullersynpunkt. Verksamheterna runt om får inte vara störande enligt 
gällande detaljplan. Vid fortsatt detaljprojektering är det viktigt att beakta att det ska 
finnas tysta områden väl lämpade för förskolemiljö och i enlighet med Boverkets 
rekommenderade riktvärden. 
 
Magnetfält 
Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att det ska undvikas att placera nya bostäder, 
skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda magnetfält. 
 
Inga kraftledningar eller master finns i närheten. Den eventuella närheten till magnetfält 
från Norrbotniabanan är svagt då inget tåg är i närheten, men ökar när tåget passerar. 
Detta magnetfält får en varaktighet på några minuter och är starkast vid järnvägen och 
avtar med avståndet från banan. Då det inte finns något tåg på den aktuella sträckan 
alstras normalt inget magnetfält. (Ur Elektromagnetiska fält runt järnvägen, Trafikverket 
2003). Magnetfält avtar snabbt och ca 20 meter från järnvägen finns inget magnetfält 
enligt rapporten som hänvisades till ovan. 

Teknisk försörjning 

Utbyggnad av planområdet leder till ökad mängd hårdgjorda ytor. Dagvattenhanteringen 
ska i så stor utsträckning som möjligt lösas inom den egna fastigheten och därefter ledas i 
dike mot Rismyrbäcken. 
 
Planområdet ansluts till kommunens befintliga Vatten- och Avloppsnät. 
 
Avfallshantering sker med fördel ute vid Hantverkargränd av säkerhetsskäl för att 
förhindra sopbilar att köra i skolområdet. 
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Ledningar återfinns mestadels i gatorna och kring planområdet, förutom fjärrvärme- och 
optoledningar. Fjärrvärmeledningar och optoledningar ligger inom området längst i norr, 
men säkerställs inte i planen utan får flyttas vid byggnation. Planområdet ansluts till 
befintliga ledningsnät. 
 
Vid säkerställande av god krisberedskap ska vid användningen förskola elförsörjningen 
vara en av de prioriterade ställena. 

GENOMFÖRANDE 

Preliminär tidplan 
Planarbetet genomförs med standardförfarande. 
 
Planprocessen – beräknade tider: 
 
Samråd   sommaren 2016 
Granskning  hösten 2017 
Antagande   vintern 2017  

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från det datumet detaljplanen vinner laga kraft. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
För kvartersmark ansvarar Robertsfors kommun. För allmän platsmark ansvarar 
Robertsfors kommun. 

Ekonomiska frågor 
Robertsfors kommun bekostar upprättande av planhandlingarna.  

Fastighetsrättsliga frågor 
Efter ett plangenomförande avser nya fastigheter bildas. De nya fastigheterna ska bildas 
genom avstyckning. Exploatören ska ansöka om fastighetsbildningen och betala 
förrättningskostnaderna.  

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 

Planen bedöms ge samordningsvinster med skolan och sporthallen med effektivare 
markanvändning. Ex kan friytor och varutransporter samordnas med befintlig skola. 
Parkeringar som används dagtid kan användas kvällstid av besökare till sporthallen. Vid 
användningen kontor eller ej kommunalägd skola finns risk att ”skolskogen” privatiseras 
och inte längre kan samnyttjas med Jenningskolan, vilket är tanken. 

Planområdet ger goda förutsättningar till friyta för lek och utevistelse. 

Planen medger att ett relativt otillgängligt och oanvänt område nyttjas mer.  

Planens genomförande kommer generera ökad trafik och buller i villaområdet i väster och 
skolområdet. 
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Läget är strategiskt valt då det är en entré till Robertsfors, nära till centrala Robertsfors 
och förhoppningsvis i framtiden till Robertsfors resecentrum.  

Riksintresset för kulturmiljö bedöms inte påverkas eftersom det är en väg och en ridå av 
träd emellan föreslaget planområde och riksintresset. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Planarbetet har utförts på uppdrag av Allmänna utskottet. Förutom kommunens 
tjänstemän har Sweco medverkat i planarbetet.  
 
ROBERTSFORS KOMMUN 
Allmänna utskottet   
 
Upprättad november 2016 
 
 
Tobias Rosenkrantz  Frida Feil 
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt, Sweco 
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