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HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET 

 Planbeskrivning  

 Plankarta  

 Grundkarta 

 Fastighetsförteckning 

 Samrådsredogörelse 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för uppförande av flerbostadshus i centrala 

Robertsfors. Detaljplanen avser utreda möjligheten att uppföra ett flerbostadshus i 4 våningar 

(16 lägenheter), då nuvarande byggnad är i dåligt skicka och ska rivas. Planen ska även 

möjliggöra för markanvändningen centrum, vård och kontor. 

 

Planområdet ligger i centrala Robertsfors och ska möjliggöra en förtätning och utveckling av 

centralorten.  

FÖRENLIGT MED 3,4 OCH 5 KAP 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 påverkas negativt vid ett plangenomförande.  
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PLANDATA 

Läge och areal 

 
Planområdet i nuläget markerat med svart linje. Illustration Sweco. 

 

Planområdet ligger i centrala Robertsfors längs med Storgatan och angränsar till ICA 

Supermarket Diamanten i sydöst. I övriga väderstreck finns flerbostadshus och småhus. 

Fastigheten är ca 1440 m2. 

Markägoförhållanden 

Fastigheten ägs av Robertsfors bostäder.  

 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

Översiktsplan för Robertsfors, antagen av kommunfullmäktige 14 februari 1991 har 

planeringsriktlinjer för Robertsfors samhälle.  

 

En ny översiktsplan är under upprättande för Robertsfors kommun. Robertsfors ses som den 

centrala punkten i kommunen och en eventuell Norrbotniabana stärker Robertsfors som ort.  
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Detaljplan 

 
Gällande detaljplan med tillhörande illustration. Planområdet markerat med rödstreckad linje. ©Robertsfors 

kommun  

 

Detaljplan för kvarteret Mårsgården inom Robertsfors tätort, Robertsfors kommun, laga kraft 

1989-03-28, pekar ut föreslaget planområdet som lämpligt för friliggande bostäder om två 

våningar, vind får inte inredas. Största byggnadsarea är 200 m2, högsta byggnadshöjd 6,5 

meter och största taklutning 27 grader. Garage och uthus får uppföras till högst 3 meters höjd 

och med en största taklutning av 22 grader. Detaljplanen måste ändras för att tillåta föreslagen 

ny bebyggelse. 

 

Behovsbedömning 

Enligt förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar ska kommunen göra en 

miljöbedömning av planen om dess genomförande anses medföra en betydande 

miljöpåverkan.  

 

Planförslaget bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan på någon faktor i bilaga 2 och 4 

varpå en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas. Risk för påverkan leder till att 

faktorn ska behandlas i planbeskrivningen. Buller, trafiksituationen inom och utom 

planområdet, dagvattenhantering, ljusförhållanden och påverkan på stadsbild ska särskilt 

studeras i fortsatt detaljplanearbete.  

 

Länsstyrelsen har tagit del av behovsbedömningen och delar kommunens bedömning att 

planen inte antas medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning 

inte behöver upprättas.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Natur 

Mark, vegetation, naturvärden 

Området består av gräsbevuxen mark med buskar och träd. Inga höjdskillnader förekommer. I 

området finns inga höga naturvärden. 

 

Enligt SGU:s jordartskarta omfattas aktuellt planområde av postglacial sand-grus. 

 

Förorenad mark 

Inget objekt finns utpekat i Länsstyrelsens inventering av potentiellt förorenade områden. 

Riksintressen och andra intressen 

Inom eller i närheten av planområdet finns inget riksintresse enligt Miljöbalken 4 kap.  

Nationella miljömål och miljökvalitetsnormer 

Ingen av de 16 nationella miljömålen bedöms påverkas i negativ riktning av planförslaget.  

Miljökvalitetsnormerna för vattenkvalitet, buller och luft bedöms inte överskridas i och med 

planförslaget. 

Skyddade värden 

Inga skyddade värden finns inom eller i närheten av planområdet.  

Bebyggelseområden 

Befintlig bebyggelse 

Inom fastigheten finns en villa i två våningar. Byggnadsarean är ca 120 m2. Infart till 

fastigheten finns dels från Storgatan men även från en icke namngiven genomfartsgata mellan 

fastigheten och ICA (Torget 1). På tomten finns även en komplementbyggnad i form av 

bilgarage. Byggnaderna är i dåligt skick och ska rivas. Till området angränsar äldreboende, 

hyreshus och villor. 
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Befintlig bebyggelse inom planområdet.  

 

Tillkommande bebyggelse 

Inom planområdet föreslås ett flerbostadshus [B]. Till huset kan med fördel carport placeras 

bakom huset där också infart/utfart är. Även markanvändningarna centrum [C], vård [D] och 

kontor [K] föreslås. 

 

 
Illustrationen visar förslag på maximal byggrätt inom planområdet: Sweco, 2016 
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Bild ur SABO:s broschyr på kombohus som Robertsfors kommun planerar att bygga i nordvästlig riktning. 

 

Högsta tillåtna totalhöjd är 15 meter och största tillåtna byggnadsarea är 40 % av 

fastighetsarea.  

 

En ny högre bebyggelse kommer att förändra stadsbilden. I nuläget är kringliggande 

bebyggelse en respektive två våningar, och tre våningar på Storgatan 33. Tomten bedöms vara 

tillräckligt stor för att inrymma ett nytt flerbostadshus, men parkering kan lösas på 

närliggande fastighet (Bävern 1) eller i Robertsfors centrala by. 
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Bild tagen vid infartsvägen till Mårsgatan 4 och visar bebyggelse längs Storgatan mot nordväst. 

 

En högre byggnad närmare vägen bedöms kunna harmonisera väl med bebyggelsen längs 

Storgatan och bidra till en ökad stadsmässighet i centrum. Nya byggnader ska med fördel 

ligga i linje med de övriga husen längs Storgatan. Detta säkerställs på plankartan med [p2] 

(placering av byggnadsverk och tomter). 

Offentlig och kommersiell service 

Planområdet ligger i centrala Robertsfors och har god tillgänglighet till såväl offentlig som 

kommersiell service. I planområdets närhet finns restauranger, livsmedelsaffärer, klädaffär, 

tyg- och inredningsaffär, banker, systembolag, tv- och radioaffär, apotek. 

Rekreationsområden/friytor 

I plan- och bygglagen finns det uttalade krav på att det ska finnas tillräckligt stor friyta 

lämplig för lek och utevistelse vid bostäder. Behovet av lämpliga platser för lek uttrycks även 

som ett allmänt intresse. Det är av vikt att det avsätts ett område för lek inom fastigheten. 

 

Övriga rekreationsområden i närheten till planområdet är området kring Rickleån ca 200 

meter söderut och skogsområden kring Robertsfors, ca 1 kilometer från centrum i alla 

riktningar. 

 

Friytor för rekreation finns på den egna fastigheten.  

Gator, trafik och parkering 

Gator och trafik 

Planområdet angränsar till Storgatan som är centralortens huvudgata och genomfartsled. På 

Storgatan är årsdygnsmedeltrafiken 182 lastbilar och 1830 personbilar. Längs södra sidan 
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Storgatan går en 4 meter bred cykelväg genom centrum. Hastighetsbegränsningen är 40 km/h 

och gång- och cykelbanor är separerade genom kantsten. Övriga lokalgator i närheten till 

planområdet är Fabriksvägen, Hemvägen och Strandvägen.  

 

Den stora målpunkten i närheten är ICA. Infarten till ICA sker via Hemvägen och 

trafikalstringen bedöms därför inte påverka planområdet genom störning.  

 

Direkt öster om planområdet finns en asfalterad smal körbana som inte är namngiven, med 

mestadels cykeltrafik och en liten mängd biltrafik.  

 

Kollektivtrafik  

Från Robertsfors centralort går både inomkommunala och regionala bussturer mot Skellefteå 

och Umeå. Busstationen ligger omkring 200 meter från planområdet.   

 

Parkering och utfarter 

Infart/utfart sker direkt öster om fastigheten och utfartsförbud finns direkt från fastigheten 

mot Storgatan.  

 

Normen för parkering inom planområdet är 1,5 parkeringsplats per lägenhet enligt 

översiktsplan för bostäder. Översiktsplanen håller på att arbetas om och planområdets läge är 

så centralt att det räcker med 1 parkeringsplats per lägenhet. Förutom ett fåtal parkeringar, 

såsom handikapparkering inom fastigheten, löses parkeringar på fastigheten Bävern 1, på 

andra sidan Storgatan. 

 

För att främja hållbara färdmedel ska för användningen bostäder varje lägenhet ha 2 

parkeringsplatser för cykel inklusive besökscykelparkeringar. Avsedd parkeringsplats och 

möjlighet att förvara cykel finns inom planområdet. I nordöstra delen mot villabebyggelsen 

placeras förslagsvis carport. Cykelparkeringar placeras direkt till vänster om infarten i nära 

anslutning till entrén och gärna med tak. 

 

I Robertsfors bykärna finns det gott om parkeringsplatser och om centrumverksamhet 

tillskapas täcker det parkeringsbehovet.  

Störningar 

En grundläggande regel i Plan- och bygglagen (PBL) är att lagen ska tillämpas så att en god 

och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna idag och för kommande generationer 

främjas. Det innebär bland annat att människors hälsa inte får äventyras. 

 

Från och med 2015-06-01 gäller Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 

bostadsbyggnader. Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida nivåer enligt tabell 

nedan. 
 Ekvivalent ljudnivå, dB(A) Maximal ljudnivå, dB(A) 
Ljudnivå utomhus vid fasad 551 - 
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(frifältsvärde) 

Ljudnivå utomhus vid uteplats 

i anslutning till bostad 

50 70 

1 För bostäder om högst 35 m2 är riktvärdet 60 dB(A). Om ljudnivå ändå överskrids bör 

 Minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dB(A)  

ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, 

 Minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dB(A) maximal ljudnivå inte 

överskrids mellan klockan 22.00 och 06.00 vid fasad.  

Riktlinjer från Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. 

Planområdet angränsar till Storgatan, en genomfartsled i Robertsfors. Storgatan har en 

hastighetsbegränsning på 40 km/h och 1830 personbilar och 182 lastbilar i genomsnitt per 

dygn. Enligt beräkningar som bygger på rapporten ”Hur mycket bullrar vägtrafiken?” av 

Boverket och Sveriges Kommuner och Landsting beräknas vägtrafiken bullra ca 55 dBA vid 

närmaste fasad och ligger under riktvärdena längre in på fastigheten. Beräkningarna bygger på 

att hastigheten förbi planområdet är 40 km/h, att marken är mestadels hård och mätpunkten 13 

meter från vägmitt. Se beräkningar nedan: 
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Ca 2000 ÅDT  

40 km/h 
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Nya bostäder bör kunna medges där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad uppgår till  

55–60 dBA, under förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida (högst 45 dBA vid 

fasad) eller i varje fall en ljuddämpad sida (45–50 dBA vid fasad). Minst hälften av 

bostadsrummen, liksom uteplats, bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida. (Ur Buller i 

planeringen Boverkets allmänna råd 2008:1. Planera för bostäder i områden utsatta för 

buller från väg- och spårtrafik). 
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För att säkerställa att bullernivåerna inte överskrids kan bullerskyddande åtgärder behöva 

tillämpas. Exempel på bullerskydds är bullerskyddsskärmar på balkonger, att uteplatserna 

placeras på sidan av huset och inte mot gatan.  

 

Det är fastighetsägarens skyldighet att god bebyggd miljö tillskapas genom att samtliga 

nybyggda bostäder uppnår riktlinjerna för buller. På plankartan regleras [m4] (skydd mot 

störningar) för att säkerställa att bullernivåerna inte överskrids. 
 

Ljus 

Carport alternativt plank förhindrar bländning av bilar för huset som gränsar mot planområdet 

i norr. 

 

Skuggstudie 

 

 
Illustration som visar Mårsgården (i mitten av husen), några representiva dagar under året. 
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Teknisk försörjning 

Ledningar ligger i gatan utanför fastigheten.  

 

Utbyggnad av planområdet leder till ökad mängd hårdgjorda ytor. Dagvattenhanteringen 

kopplas till det kommunala befintliga dagvattennätet. 

 

Planområdet ansluts till kommunens befintliga vatten och avloppsnät. 

 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Preliminär tidplan 

Planarbetet genomförs med standardförfarande. 

 

Samråd  sommaren 2016 

Granskning  hösten 2016 

Antagande   slutet 2016  

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 10 år från det datumet detaljplanen vinner laga kraft. 

Ansvarsfördelning 

För kvartersmark ansvarar fastighetsägare. 

Ekonomiska frågor och avtal 

Robertsfors bostäder bekostar upprättande av planhandlingarna.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Efter ett plangenomförande avser Robertsfors Bostäder kvarstå som fastighetsägare.  

Tekniska frågor 

Ledningar kopplas på de befintliga näten som går längs Storgatan.  

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 

Planen bedöms ge ökat liv och rörelse i centrala Robertsfors med fler boende centralt. 

Genom att möjliggöra för bostadsbebyggelse inom område med befintlig infrastruktur, 

kommunikationer och service skapas en långsiktigt hållbar utveckling. Bebyggelsen 

koncentreras till att ta ny mark i anspråk. 

Bakomvarande villor får ett större hus som granne med mer insyn. 

Centrala hyresrätter har efterfrågats i Robertsfors och möjligheten för kommunen att erbjuda 

varierade boendeformer skapar ett positivt tillskott. 
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Marken kommer att exploateras i större grad än nuvarande detaljplan tillåter. Det bedöms inte 

leda till negativ påverkan, tvärtom är det positivt att nyttja centrumnära tomter effektivt. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Planarbetet har utförts på uppdrag av Allmänna utskottet. Förutom kommunens tjänstemän 

har Sweco medverkat i planarbetet.  

 

ROBERTSFORS KOMMUN 

Allmänna utskottet   

 

Upprättad oktober 2016 

 

Tobias Rosenkrantz  Frida Feil 

Samhällsbyggnadschef  Planarkitekt, Sweco 

 

Sara Forsberg  Linnea Forss 

Byggnadsinspektör  Planarkitekt Sweco 


