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Underlag och utredningar
- Översiktlig geoteknisk utredning – Arrendatorn 1, Bjurholms kommun,
LejonGEO (2020-05-01)
- Förslag: Kulturmiljöunderlag för Bjurholms tätort – Etapp 1,
Västerbottens museum (2020-05-29)
- Diamanten - Trafikutredning, Norconsult AB (2020-05-14)
- Diamanten, Bjurholm – planutredning, White (2020-05-12)
- Arkitektskisser för Diamanten - nytt äldreboende och förskola i
Bjurholms kommun, Arkinova (2020-03-30)
- Lokal- och funktionsprogram för Diamanten – äldrecenter och förskola
i Bjurholms kommun, Bjurholms kommun (November 2019)

DETALJPLANENS SYFTE
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för vård- och
omsorgsboende, förskola, tvätteri, storkök och bostäder. Detaljplanen ska
möjliggöra friyta för barns lek, lärande och utveckling utomhus. Inom planområdet möjliggörs varumottag, angöring samt parkering i den mån friyta i första
hand kan säkerställas.

Bjurholms kommun
Fysisk planering
Postadress 916 81 BJURHOLM
Telefon
0932-14 000

Besöksadress
E-post

Storgatan 9
kommunen@bjurholm.se

Webbadress
Org nummer

www.bjurholm.se
212000-2833
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Översiktskarta med planområdet markerat med röd linje.

PLANDATA
Planområdet är beläget centralt i Bjurholms tätort, söder om väg 92 (Vännäsvägen) och öster om Kyrkogatan, inom kvarteret Arrendatorn. I norr angränsar planområdet till småhusbebyggelse, i öster och söder till kvarteret Skolan
som inrymmer skol-, kultur- och idrottsverksamhet samt i väster mot Kyrkogatan och Bjurholms kyrka med kringliggande kyrkobyggnader och begravningsplats. Detaljplanen omfattar 13 500 kvadratmeter och berör fastigheterna
Arrendatorn 1, Bjurholm 1:10, 1:99 och 1:106 som är i kommunal ägo samt
fastigheterna Arrendatorn 3, Arrendatorn 6 och Bjurholm 4:3 som är i privat
ägo. Kyrkogatan utgör en marksamfällighet, Bjurholm S:1<2.
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MILJÖBEDÖMNING
En undersökning enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbalken
(1998:808) 6 kap. 5 § om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan har genomförts den 9 januari 2020. Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen inte bedöms innebära betydande miljöpåverkan till
följd av detaljplanens innehåll och omgivningspåverkan. Genomförda underlagsutredningar (kulturmiljö, geoteknik, trafik och volymstudier) ger stöd till
bedömningen. Någon miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap.
9 § har därför inte upprättats. Länsstyrelsen har den 18 februari 2020 tagit del
av beslutet och delar kommunens bedömning att detaljplanens genomförande inte kan antas innebära betydande miljöpåverkan.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
I gällande översiktsplan, Översiktsplan 2012 – Bjurholms kommun, antagen
2012-12-03 klargör kommunen en viljeriktning att den fysiska planeringen ska
skapa förutsättningar för levnadsvanor som främjar hälsa och livskvalitet.
Framkomligheten för gående och cyklister ska prioriteras liksom framkomligheten för äldre och personer med funktionsnedsättning. Gång- och cykelvägar
ska byggas ut för att täcka aktuella behov. Tätorten ska erbjuda en god allmän
service och allmänna platser ska hållas vårdade, trygga och tillgängliga för alla.
Skolverksamheten ska bedrivas i anpassade och tillgängliga lokaler och med
ett arbetssätt som präglas av trygghet, omtanke och respekt. Kommunens
arbete för barn och unga ska ske genom samverkan och utifrån ett helhetsperspektiv. Inne- och utemiljön vid skolor och förskolor ska vara utvecklande
och stimulerande. Barn och ungdomars initiativförmåga ska tas tillvara i samhällsplaneringen och utvecklingsarbetet. Vid planering ska områden för lek,
idrott, rekreation och andra fritidsaktiviteter beaktas.

Fördjupad översiktsplan
Aktuell del av kvarteret Arrendatorn är i den
fördjupade översiktsplanen, Översiktsplan 1990
– Fördjupning för Bjurholms tätort, antagen
1990-06-18 ett utpekat område för skola som
avser expansion för skolans framtida behov av
utbyggnad.
Urklipp från ”Översiktsplan 1990 – Fördjupning för
Bjurholms tätort” med planområdet markerat i blått.
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Detaljplan
Inom planområdet reglerar nedanstående detaljplaner markanvändningen.
Gällande detaljplaner upphävs för delar som omfattas av aktuell detaljplan.
Delar som inte omfattas av aktuell detaljplan gäller fortsättningsvis.
Gällande detaljplaner:
• Detaljplan för fastigheten Arrendatorn 1 m fl., Bjurholms tätort,
Bjurholms kommun (2403-P10/3)
Laga kraft: 2010-03-31
Detaljplanen reglerar bostäder, handel, kontor och skola i kvarteret Arrendatorn. Detaljplanen avses upphävas som helhet genom särskilt beslut då
aktuell detaljplan för fastigheten Arrendatorn 1 m.fl. vunnit laga kraft.
•

Förslag till ändring av stadsplan för del av kvarteret SKOLAN m.m.
inom Bjurholms samhälle i Bjurholms kommun (2403-P88/2)
Laga kraft: 1987-08-21

Detaljplanen reglerar allmänt ändamål inom utökad del av kvarteret Skolan
inom tidigare naturmark och kvartersmark för parkering.
•

Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för del av kvarteret
SKOLAN m.fl. i Bjurholms tätort inom Bjurholms kommun (P1983-55)
Laga kraft: 1983-07-06

Detaljplanen reglerar allmänt ändamål inom kvarteret Skolan och del av
kvarteret Arrendatorn samt för kyrkogården. Bostadsändamål regleras
inom kvarteren Mården och Vesslan samt inom del av kvarteret Prästen
och Arrendatorn. För fastigheter närmast Storgatan inom kvarteret Färgaren och del av kvarteret Skolan möjliggör stadsplanen handelsändamål.

Övriga kommunala beslut
Beslut att upprätta förslag till detaljplan för kvarteret Arrendatorn har den
26 november 2019 meddelats av kommunstyrelsen i Bjurholms kommun.
Beslut om samråd har tagits den 1 september 2020 per delegation.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen
(2010:900). Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan är vägledande.

Riksintressen
Planområdet omfattas av riksintresse enligt 4 kap. 6 § miljöbalken. Riksintresset avser skydd av Öreälven med tillhörande käll- och biflöden från vattenkraftsutbyggnad.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Bakgrund
Äldreomsorg och förskoleverksamhet i Bjurholms kommun är inrymda i ett
flertal byggnader med varierande ålder och standard. Inom kvarteret Arrendatorn planeras verksamheterna, inklusive storkök och tvätteri, bedrivas i en
gemensam byggnad med ändamålsenliga lokaler som på lång sikt ska tillgodose behovet av förskola och vårdboende i kommunen. Syftet är att främja
samverkan mellan kommunala verksamheter, erbjuda social kontakt mellan
barn och äldre, samnyttja lokaler såsom personalutrymmen, mötesrum etc.
samt rationalisera fastighetsdrift och underhåll. Ett centralt läge i tätorten är
av betydelse ur ett tillgänglighetsperspektiv och för möjligheterna att åstadkomma samverkan och samnyttjande av lokaler, parkeringsytor, utemiljöer
m.m. Byggnaden planeras bl.a. inrymma matsal för grundskolans elever, varför placeringen i nära anslutning till låg-, mellan- och högstadiet även är relevant ur ett elevperspektiv. Planerat behov av vård- och omsorgsboende uppgår till cirka 70 platser. Behovet av förskoleplatser uppgår till cirka 90 platser
motsvarande cirka 6 avdelningar (15 barn/avdelning).

Bebyggelseområden

Gårdsgrupp från 1800-talet som utgör en kulturmiljö inom planområdet.

Inom planområdet återfinns en friliggande gårdsgrupp uppförd under 1800talet som utgör en kulturmiljö. Huvudbyggnaderna reser sig i två våningar och
har en från 1930-talet funktionalistisk exteriör med vissa klassicistiska drag
såsom stående locklistpanel i gul kulör och lertegelpannor medan uthuslängan
är klädd i faluröd locklistpanel. Byggnaderna har tjänat som bostäder åt tjänstemän vid Håknäs sågverk (därefter Mo Domsjö AB) fram till början på 1980talet och har därefter inrymt verksamheter av olika slag, i senare tid bl.a. förskola. Gårdsgruppen omges av gräsytor med enstaka buskar och träd. I kvarterets sydvästra hörn finns grönytor med viss parkkaraktär medan kvarterets
sydöstra hörn är hårdgjord yta för parkering. Planområdet har som helhet ett
upphöjt topografiskt och centralt läge i tätorten.
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Bjurholms kyrka, direkt söder om planområdet, är uppförd 1935 i klassicistisk
utformning med ljusgul kulör och senare tillkommen locklistpanel. Kyrkogården breder ut sig söder, väster och
nordväst om kyrkan och gränsar i öster
med en stenmur mot Kyrkogatan. Norr
om kyrkan, längs Kyrkogatan, ligger
församlingsgården (Prästen 5) och två
privata bostäder (Prästen 3 och 4) som
tidigare utgjort prästboställen.
Bjurholms kyrka. Foto: Tage Olsin

Norr om planområdet ligger ett småhusområde från slutet av 1950-talet med
undantag av bostadshuset inom fastigheten Arrendatorn 3 som uppfördes
under 1930-talet som bostad åt arrendehavaren för Håknäs sågverk, därav
kvartersnamnet Arrendatorn. Vännäsvägen var tidigare lokaliserad i läget för
infarten till fastigheten Arrendatorn 3. Vägen sträckte sig i nordöstlig riktning
genom kvarteret Arrendatorn i gränsen mot befintliga småhusfastigheter (Arrendatorn 3 och 6) och vidare längs gång- och cykelvägen norr om kvarteret
Skolan.
Kvarteret Skolan inrymmer Castorskolan (låg-, mellan- och högstadium),
bibliotek, badhus, sporthall, Folkets Hus samt fotbolls- och tennisplan. Skolområdet nås via Kyrkogatan, Skolgatan och Rektorsgatan samt via en gångoch cykelväg från bostadsområdet norr om Vännäsvägen. Från busstationen,
öster om skolområdet, leder en gångväg som ansluter till Rektorsgatans förlängning invid Castorskolan. Öster om Rektorsgatan finns ett mindre flerbostadshus från mitten av 1940-talet i två våningar med tillhörande uthus och
gård. Bebyggelsekaraktären inom skolområdet är blandad. Den första skolbyggnaden uppfördes 1948 med modernistisk skolarkitektur i form av röd
tegelfasad, högresta fönster och sadeltak med taktegel m.m. Senare tillkomna
skolbyggnader under 1950-60-talet och 1970-80-talet har flacka sadeltak och
fasad av fjällpanel och stående listverk samt vitmålat tegel och liggande träpanel i gulbeige. Folkets Hus byggdes under 1950-60-talet med utskjutande
entré i väster med en uppdelning av fasaden i vitt tegel och gulbeige plåt. Tillbyggnader har gjorts i form av badhus och två sporthallar under 1990- och
2010-talen samt ett gym under början av 2020-talet.

Offentlig och kommersiell service
Offentlig och kommersiell service finns i Bjurholms tätort och är i huvudsak
lokaliserad till Köpmannagatan och Storgatan, cirka 200-700 meter från planområdet.
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Mark
Geotekniska förhållanden
En översiktlig utredning av de geotekniska förhållandena har gjorts inom fastigheterna Arrendatorn 1, Bjurholm 1:99 samt norr om Folkets Hus inom del
av Skolan 1. Marknivåerna inom det undersökta området varierar mellan
+172,1 och +177,8 och lutar svagt i östlig riktning. Området utgörs generellt av
ett ytskikt av mulljord ovan djupa sand- och siltsediment. Fyllningar förekommer ytligt i norr samt i öster inom området. Fast jord, block eller berg har inte
påträffats vid sondering som avbrutits på mellan 15 och som mest 47 meters
djup. Grundvatten bedöms ligga djupare än 7-15 meter under markytan.
Markförhållandena bedöms gynnsamma för ledningsschakt. Kompletterade
geotekniska undersökningar ska genomföras inför detaljprojektering i lägen
för byggkonstruktioner, ledningsschakter samt gator och parkeringsytor. Se
bilaga Översiktlig geoteknisk utredning – Arrendatorn 1, Bjurholms kommun,
LejonGEO (2020-05-01) i sin helhet.
Radon
Markradonkontroll har genomförts inom området. Uppmätta värden av porluft visar på markradonhalter inom spannet för ”Låg radonmark” samt ”Normal radonmark”. Det bör beaktas att fyllningar av jord eller bergkross inför
grundläggning kan ha en högre radonhalt, varför kontroll av radonhalter i fyllningsmaterial rekommenderas.
Vattenskyddsområde
Planområdet ligger utanför yttre skyddszon för Bjurholms grundvattentäkt.

Kulturmiljö
Västerbottens museum har upprättat ett förslag till kulturmiljöunderlag som
stöd inför detaljplanering för del kvarteret Arrendatorn. Kvarteret Arrendatorn omges av byggnader från ett flertal tidsepoker i Bjurholms tätortsutveckling. Det äldre förvaltarbostället inom Arrendatorn 3 representerar 1900-1920tal, Bjurholms kyrka, som uppfördes på nytt 1935 efter en brand, liksom nuvarande Castorskolan (högstadiet) representerar 1930-40-tal medan egnahemsbostäderna inom kvarteret Arrendatorn och norr därom, Folkets Hus samt
skolbyggnaderna parallellt med Skol- och Rektorsgatan representerar 1950 –
60-tal. Under 1960-, 70- och 80-talet utvidgades kyrkogården med begravningsplatser och nytillkommande bebyggelse samtidigt som simhallen uppfördes och skolområdet utökades med låga paviljonger mot Kyrkogatan under
1970-80 talet. Castorhallen och f.d. ledningscentralen inom kvarteret Skolan
är representanter för 1990 – 2010-talet medan ett nybyggt gym inom samma
kvarter representerar 2020-talet.
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Bebyggelsens indelning i ålder inom planområdet med omnejd. Källa: Västerbottens museum

Planområdet i sig representerar 1800-talet med en gårdsplats från 1784 organiserad enligt nordsvenskt mönster med tre längor som inramar ett gårdstun
mot vilken huvudentréer vetter. En trädgård med odlingar för husbehovet har
tidigare legat söder om gårdsgruppen inom nuvarande park i korsningen Skolgatan/Kyrkogatan. Byggnaderna från 1800-talet och tidigt 1900-tal är friliggande småskaliga volymer med låga socklar, träfasad, symmetrisk fönstersättning och tegeltäckta sadeltak. Uthuslängan har en faluröd locklistpanel och
spröjsade träfönster i vit kulör.
Planområdets norra gräns liksom gång- och cykelvägen som löper från Skolgatan i nordostlig riktning utgör den gamla Vännäsvägens sträckning som bildade en korsning med Kyrkogatan vid infarten till nuvarande fastigheten Arrendatorn 3. Gamla Vännäsvägen utgör tillsammans med Klockarbäcken och
de gamla landsvägarna till Örträsk, numera Kyrkogatan, historiska, strukturella
och topografiska gränser för tätortens utbyggnad.
Gårdsgruppen utgör Bjurholms äldsta bevarade gårdsplats och enda återstående spår av den första byakärnan norr om kyrkan med en platsstruktur med
kontinuitet från 1700-talet. Gårdsplatsens placering har samband till den
gamla by- och landsvägen, nuvarande Kyrkogatan och till den gamla landsvägen mot Vännäs.
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Gator och trafik
Trafik
Planområdet angörs både från norr och söder via Kyrkogatan och Skolgatan
som är kommunala gator med blandtrafik. En gång- och cykelväg med planskild tunnel under väg 92, förbinder bostadsområdet vid Ringvägen, norr om
väg 92, med Skolgatan i höjd med planområdet. Från busstationen leder en
gångbana till skolområdet.
I centrala Bjurholm finns två
trafikmätningar, se bild. På
Storgatan väster om Kyrkogatan har årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) uppmätts till 620
fordon/dygn (år 2011) och på
Storgatan söder om Vännäsvägen till 2330 fordon/dygn
(år 2017). Utifrån trafikmätningarna uppskattas dagens
trafikflöde på Storgatan mellan Kyrkogatan och Rektorsgatan till cirka 1000 fordon/dygn och på Kyrkogatan
till cirka 300 fordon/dygn.
Karta över uppmätta trafikflöden.

Skolskjuts
Skolskjutsar ankommer vid samma tidpunkt under morgonen och avgår samlat vid två tillfällen under eftermiddagen från uppställningsytan framför Folkets Hus.
Parkering
Planområdets sydöstra hörn är en kommunal besöksparkering i huvudsak för
besökare till skol-, idrotts- och kulturverksamheter. Parkering för anställda
finns utmed fasad vid biblioteket (Skolgatan), Castorskolan (Rektorsgatan) och
vid Folkets Hus bakre entré. På östra sidan av Kyrkogatan förekommer tillfällig
biluppställning utmed gatan vid hämtning/lämning av skolbarn.
Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhetsrisker utifrån nuläge bedöms uppstå i samband med att elever
rör sig mellan skolområdet och matsalen i Folkets hus samtidigt som fordonstrafik och backningsrörelser förekommer på samma yta. I samband med skolskjutsar bedöms trafiksäkerhetsrisker uppstå när elever, skolskjutsar och övrig
trafik rör sig över en gemensam yta vid samma tidpunkt, där också backrörelser förekommer. Barn utgör, utifrån deras mognad och trafikbeteende, generellt en risk i trafiken men inte minst när de rör sig oskyddat i en blandad tra-
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fikmiljö. Mörker under vinterhalvåret och dåligt väglag utgör också en risk
kopplat till ovan nämnd trafiksituation.

Teknisk försörjning
Bebyggelsen inom planområdet är ansluten till befintliga tekniska försörjningssystem. Transformatorstation finns i anslutning till Rektorsgatan och söder om Bjurholms kyrka.

DETALJPLANENS INNEBÖRD
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett kombinerat vård- och omsorgsboende, förskola, tvätteri och produktionskök med tillhörande matsal centralt i
tätorten. Inom planområdet regleras kvartersmark för vård, skola och bostäder. Markens användning är generellt reglerad för att detaljplanen inte ska
utgöra hinder vid verksamhetsförändringar som kan uppstå över tid samt för
att medge den typ av funktioner som kan komma att efterfrågas i anslutning
till huvudverksamheterna, exempelvis lättare hälsovård.

Användning av allmän platsmark
Allmän platsmark
Kyrkogatan och Skolgatan är planlagd allmän platsmark [GATA] som bl.a. innefattar möjlighet att anlägga gångfartsområden och trottoarer. Del av Skolgatan som tidigare utgjort infartsväg till Castorskolan, bibliotek och Folkets hus
är planlagd gång- och cykelväg [GÅNG] [CYKEL], i syfte att minimera fordonstrafik och störningar invid förskola och skola samt åstadkomma en trafiksäker miljö, särskilt avseende barn och ungdomar som rör sig mellan skolbyggnader, matsal och idrottsanläggningar. Omedelbart söder om bostadsfastigheterna i kvarteret Arrendatorn planläggs en ny kvartersgata i Vännäsvägens tidigare sträckning. In- och utfart till aktuell verksamhet inom planområdet är möjlig att ansluta till den nya kvartersgatan.

Användning av kvartersmark
Vård
Planbestämmelsen [D] är generellt reglerad och omfattar sålunda all typ av
sjuk- och hälsovård, såväl offentligt som privat, vilket också innefattar lättare
former av hälsovård såsom sjukgymnastik, kiropraktor, tandvård, vaccinationsklinik eller personalhälsovård. Inom användningen inryms exempelvis restaurang, matsal, kiosk, apotek och andaktsrum liksom kontors- och personalutrymmen såsom jourrum, omklädningsrum och gym.
Skola
Planbestämmelsen [S] innefattar all typ av skolverksamhet och till användningen hör bland annat matsal, bibliotek, personalkontor och tillhörande
utemiljö.
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Bostäder
Inom planområdet ges möjlighet att inrätta bostäder [B]. Dels kan bostäder
aktualiseras i form av enskilda lägenheter men bestämmelsen är också ett
komplement i de fall där boende med inslag av omsorg förekommer och där
gränsen mellan boende och vård kan vara svår att avgöra. Endast i de sammanhang där det bedöms lämpligt bör planbestämmelserna [D] och [B] kombineras för att åstadkomma en flexibel detaljplan. Kombinationen kan innebära svårigheter vid genomförandet på grund av olika regler för inlösen av
mark som ska användas för annat än enskilt bebyggande [D] och mark för enskilt bebyggande [B]. Aktuell detaljplan omfattar mark som ägs av kommunen.
Planerad bebyggelse avses uppföras och förvaltas i kommunal regi, varför det
har bedömts lämpligt att kombinera användningarna för att öka detaljplanens
flexibilitet.
Utnyttjandegrad och markens anordnande
Utnyttjandegraden [e1] uppgår till högst 3200 kvadratmeter byggnadsarea
inom egenskapsområdet. Utnyttjandegraden är begränsad för att främja
friytor där barn kan leka och röra sig i en variationsrik utemiljö med plats för
växtlighet och där boende kan vistas.
Placering av byggnad får inte ske närmare än 1,5 meter från användningsgräns
[p1]. Högsta byggnadshöjd är reglerad till 15 meter. I planområdets södra hörn
får endast komplementbyggnader placeras utifrån kulturhistoriska avväganden med största byggnadsarea om 40 kvadratmeter per byggnad [e2], se utförligare under rubriken ”Detaljplanens innebörd -> Kulturmiljö”.
50 procent av kvartersmarken inom användningsområdet får inte hårdgöras,
vilket motsvarar en yta om cirka 4600 kvm. Planbestämmelserna om utnyttjandegrad och markens anordnande avser tillsammans säkerställa tillräcklig
friyta lämpad för lek och utevistelse invid bostäder och skolverksamheter, se
utförligare under rubriken ”Friyta” nedan.
Friyta
I detaljplanen regleras att 50 procent av kvartersmarken inom användningsområdet inte får hårdgöras, vilket härrör till möjligheten att iordningställa
friyta. Syftet är att trygga barns lek, lärande och utveckling utomhus samt
säkra utemiljöer för boende inom kvarteret.
Friyta för lek och utevistelse invid förskola omfattar ytan som barn kan använda på egen hand vid sin utevistelse. Friytan ska vara tillgänglig för barnen
och kunna användas till lek, rekreation samt fysisk och pedagogisk aktivitet för
den verksamhet som friytan är avsedd för. Förrådsbyggnader, bil- och cykelparkering samt ytor för lastning och lossning betraktas ur ett barnperspektiv
som otillgängliga och ingår därmed inte i friytan för lek och utevistelse. Friytan
bör placeras i direkt anslutning till förskolebyggnaden för att barn, på egen
hand, ska kunna röra sig mellan ute- och innemiljön. Byggnadernas orientering, lekytornas placering och mängden vegetation på gården är redskap för
att skapa goda sol- och skuggförhållanden. Träd och kraftiga lekbuskage är
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viktiga ur ett skuggperspektiv men också ur ett lekperspektiv och är därför
betydelsefulla i utemiljön.
För friytor invid skolverksamheter har Boverket tagit fram allmänna råd (BFS
2015:1 – FRI 1) som förtydligar bestämmelserna avseende friytor (BFS
2015:1). Boverket anger att friytan bör uppgå till 40 kvm friyta per barn i förskolan. Friytans totala storlek bör överstiga 3000 kvm, oavsett antalet barn,
för att undvika slitage och för att barn i förskoleålder ska kunna leka och lära i
blandade terräng- och vegetationsförhållanden men också kunna vila och vederkvickas. Friytan bör inte senare kunna tas i anspråk för annat ändamål utan
att ersättas av friyta med likvärdiga möjligheter till varierande lek och utevistelse. I avvägningen mellan iordningställande av friytor respektive angöringsoch parkeringsytor ska friyta anordnas i första hand.

Kulturmiljö
Planområdet omfattar en kulturmiljö med anor från slutet av 1700-talet och
byggnader från 1800-talet och tidigt 1900-tal. Angränsande kyrkomiljö utgör
tillika en kulturhistorisk miljö och kärna för tätortens utvidgning. Ett kunskapsunderlag i syfte att tydliggöra företeelser och kulturhistoriska värden i
centrala Bjurholm har föregått framtagandet av detaljplanen. Planerad verksamhet torde inte vara möjlig att förena med befintlig bebyggelse inom planområdet varför rivningsförbud inte regleras i detaljplanen, likt gällande detaljplan. Planbestämmelser om markens indelning har istället reglerats i syfte att
återknyta till historiska företeelser i kvarteret.
Gatustruktur
Inom kvarteret återupptas en tidigare viktig struktur i tätorten med stark anknytning till kulturhistorien i form av planlagd gatuförbindelse [GATA] i gamla
Vännäsvägens sträckning.
Grönstruktur
I det sydvästra hörnet regleras ”korsmark” som innebär att endast komplementbyggnader får uppföras. Bestämmelsen syftar till att avvara den del av
kvarteret som historiskt odlats eller varit ett grönskande inslag i bebyggelsemiljön. Vid utformningen av en förskolegård eller utemiljö för boende kan
marken företrädesvis iordningställas i form av en trädgård, lämpligen med
inslag av odling. Eventuell komplementbyggnad kan förstärka ändamålet
såsom ett växthus eller en redskapsbod.
Bebyggelse
Vid uppförande av ny bebyggelse inom kvarteret Arrendatorn sker ett nytt
tillskott i centrala Bjurholm, vars bebyggelse härstammar från blandade tidsåldrar som tydligt avspeglar Bjurholms tätortsutveckling. Skolmiljön har synliga årsringar som gör det möjligt att avläsa skolområdets succesiva utbyggnad
från 1940-talet fram till 1980-talet med både högresta volymer i tegel och låga
paviljonger med träpanel, som var och en skildrar det, vid den tiden, rådande
idealet avseende byggnadssätt och utformning av offentliga byggnader. En
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förskola och dess utemiljö kombinerat med vård- och omsorgsboende blir en
årsring att lägga till bebyggelsehistorien och bör sålunda tillåtas att göra avtryck och spegla sin tid, vilket också inkluderar hänsyn till omgivande bebyggelse.
En eventuell rivning av befintlig bebyggelse inom planområdet ska föregås av
antikvarisk medverkan och dokumentation.
Kvarters- och gatunamn
Detaljplanens genomförande innebär förändringar i fastighetsindelningen som
följd av sammanslagning av fastigheter. Vid fastighetsreglering bör hänsyn tas
till kvartersnamnet Arrendatorn som syftar på rättaregården, i vilken MoDo:s
förvaltarboställes första arrendator var inhyst under åren 1931-1971, för att
bibehålla kvarterets historiska kontext. Namnsättning av gatuförbindelsen i
gamla Vännäsvägens tidigare sträckning bör ske i samråd med antikvariskt
sakkunnig.

Volymstudie
Som ett led i detaljplaneprocessen har en volymstudie gjorts (White och Arkinova) av planerad verksamhet inom planområdet. Syftet är dels att undersöka
hur ett vård- och omsorgsboende, förskola, tvätteri och storkök med tillhörande matsal kan inrymmas på fastigheten och samtidigt uppnå målet om
samverkan, samnyttjande och rationellt fastighetsunderhåll. Syftet är också
att se hur en gemensam byggnad/-er kan inordnas i förhållande till befintlig
bebyggelsemiljö.
I volymstudien har förslag på utbyggnad av planområdet redovisats samt nuläge, se kommande sidor 14-16. Volymstudien visar att det finns möjlighet att
inrymma en gemensam byggnad för definierat lokalbehov inom ramen för
lokal- och funktionsprogrammet samt inom ramen för föreslagen detaljplan.
Volymstudien ingår som övergripande underlag i arbetet med detaljplanen
och utgör ett diskussionsunderlag i jämförelsen mellan utformning av bebyggelse och utemiljö i förhållande till genomförbarhet ur ett flertal perspektiv,
ex. praktiskt, verksamhetsanknutet, ekonomiskt, arkitektoniskt, kulturmiljömässigt etc.
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Fågelperspektiv

Nuläge

Källa: White Förslag 1

Källa: White

Förslag 2

Källa: White

Källa: White

Förslag 3
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Vy från nordväst

Nuläge

Källa: White

Förslag 2

Källa: White

Förslag 1

Förslag 3

Källa: White

Källa: White
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Vy från söder

Nuläge

Källa: White Förslag 1

Källa: White

Förslag 2

Källa: White Förslag 3

Källa: White

Gator och trafik
Trafik
Med hjälp av Trafikverkets trafikalstringsverktyg uppskattas planerad verksamhet inom planområdet alstra cirka 600 fordon/dygn, varav 200–300 fordon avser förskolans verksamhet och 300–400 fordon avser övriga verksamheter. Det innebär att trafikflödet på Kyrkogatan uppskattas bli ungefär 900
fordon/dygn. Trafikflödet på Storgatan mellan Kyrkogatan och Rektorsgatan
uppskattas öka till 1300 fordon/dygn. Att trafikökningen på denna del endast
är 300 fordon/dygn beror på att del av beräknat trafikflöde till planområdet
redan idag trafikerar Storgatan för att nå befintlig förskola, äldreboende samt
vård- och omsorgsboende väster om korsningen Storgatan/Kyrkogatan.
En ny kvartersgata föreslås i Vännäsvägens tidigare sträckning genom kvarteret Arrendatorn. Parallellt söder om den föreslagna kvartersgatan löper Skolgatan som föreslås omvandlas till gång- och cykelväg.
Skolskjuts
Skolskjutsar föreslås ankomma och avgå från Bjurholms busstation. Avstånd
från hållplats vid busstationen till skolområdet är cirka 130 meter. Mellan
hållplatsläget för skolskjutsar och skolområdet finns en gångväg. En flytt av
skolskjutsar till Bjurholms busstation innebär en minskning av tung trafik på
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Kyrkogatan vid 3 tillfällen/dag under skolåret och en minskning av den totala
körsträckan för skolskjutsar.
Parkering
I Bjurholms kommun finns inga fastställda parkeringstal för bil eller cykel. Parkeringsbehovet för planerad verksamhet har sammanställts med stöd av beräkningsunderlag i lokal- och funktionsprogrammet utifrån planerat antal anställda och besökare samt hur stor andel av dessa som kan förväntas köra bil
respektive cykla. En sammanställning av parkeringsbehovet redovisas i trafikutredningen.
Detaljplanens genomförande innebär att befintliga besöksparkeringar inom
kvarteret Arrendatorn samt arbetsplatsparkering inom kvarteret Skolan invid
biblioteket samt invid Castorskolan i anslutning till Rektorsgatan, behöver ersättas. Det parkeringsbehov som planerad verksamhet inom planområdet
genererar kan inte till fullo tillgodoses inom planområdet, varför parkeringsytor utanför planområdet behöver tillgängliggöras. I trafikutredningen redovisas förslag på parkeringsytor samt förslag till etappvis utbyggnad av parkeringsplatser i närliggande kvarteret Skolan, vars detaljplan möjliggör parkering. Föreslagen parkering är i första han lokaliserad till befintliga parkeringsytor eller till ytor som inte har en tydligt definierad användning, med undantag
av volleyboll- och tennisplanen. Samnyttjande av parkeringsplatser för olika
verksamheter liksom samnyttjande av besöks- och arbetsplatsparkering är
nödvändigt. En etappvis utbyggnad av markparkering rekommenderas för att
undvika överdimensionering.
Detaljplanen möjliggör anläggande av källarvåning. Eventuellt källarplan kan,
om förutsättning finns, nyttjas för exempelvis verksamhetsanknuten parkering
såsom hemtjänstens fordon.
Trafiksäkerhet
Detaljplanen reglerar Skolgatan i höjd med Folkets Hus som allmän platsmark
[GATA]. Bestämmelsen gör det möjligt att införa gångfartsområde och trottoarer i anslutning till entréer vid bibliotek, Folkets Hus och simhall för att höja
trafiksäkerheten. Omvandlingen av del av Skolgatan till gång- och cykelväg
bidrar också till förhöjd trafiksäkerhet då fordonstrafik invid skola och förskola
kan undvikas och minska risken för trafikolyckor med oskyddade trafikanter.
Som följd av detaljplanens genomförande föreslås skolskjutsar flyttas till Bjurholms busstation. Det bedöms finnas goda förutsättningar att erhålla förbättrade på- och avstigningsmöjligheter vid busstationen ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Befintlig gångväg mellan busstationen och skolområdet bidrar till
en säker skolväg för elever. För att undvika biltrafik i anslutningen mellan
gångvägen och skolområdet bör 5 befintliga parkeringsplatser invid Castorskolan, i höjd med gångvägen, ersättas, se rubriken ”Parkering”.
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Teknisk försörjning
Elförsörjning och optofiber
Befintliga transformatorstationer finns inom skolområdet och söder om Bjurholms kyrka. Behov av förstärkt elförsörjning liksom utbyggnad av optofiber
utreds under planprocessen.
Vatten och avlopp
Inom planområdet finns kapacitet att ansluta till befintligt vatten-, spillvattenoch dagvattenledningsnät. Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar [u] har utlagts inom planområdet.
Avfall
Avfall ska omhändertas enligt gällande renhållningsföreskrifter i Bjurholms
kommun.

Störningar
Detaljplanens genomförande beräknas inte medföra bullerstörningar för planlagd verksamhet. Antal beräknade fordonsrörelser samt skyltad hastighet utgör grund för bedömningen.

DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE
Genomförandetid
Detaljplanen har en genomförandetid om 5 år från och med att den vunnit
laga kraft.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.

Avtal
Avtal/överenskommelse om fastighetsreglering mellan Bjurholms kommun
och fastighetsägare till Arrendatorn 3 och 6 avses att träffas under planprocessen.
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KONSEKVENSER
Fastighetsrätt
I nedanstående tabell redovisas de fastighetsrättsliga åtgärder som kan aktualiseras till följd av detaljplanens genomförande.
Fastighetsrättslig konsekvensbeskrivning
FASTIGHET
Arrendatorn 1

KONSEKVENS

Arrendatorn 3

Planlagd allmän platsmark [GATA] inom Arrendatorn 3 kan,
genom fastighetsreglering, överföras till Bjurholm 1:99 alt.
1:10. Som följd av eventuell inlösen eller fastighetsreglering
av planlagd allmän platsmark inom Arrendatorn 3 kan motsvarande mark inom Bjurholm 1:99, genom fastighetsreglering, överföras till Arrendatorn 3. Se även kap. ”Inlösen och
ersättning” beträffande konsekvenser av ändrad markanvändning inom Arrendatorn 3.

Planlagd kvartersmark inom Bjurholm 1:10, 1:99 och 1:106
kan, genom fastighetsreglering, överföras till Arrendatorn 1.

Officialservitut 24-F1985-422.1 för utfart belastar Bjurholm
1:99 till förmån för Arrendatorn 3. Vid anläggande av gata
med kommunalt huvudmannaskap inom aktuellt servitutsområde, bedöms servitutet spelat ut sin roll, varför det kan
upphävas genom lantmäteriförrättning.

Arrendatorn 6

Planlagd allmän platsmark [GATA] inom Arrendatorn 6 kan,
genom fastighetsreglering, överföras till Bjurholm 1:99 alt.
1:10. Som följd av eventuell inlösen eller fastighetsreglering
av planlagd allmän platsmark inom Arrendatorn 6 kan motsvarande mark inom Bjurholm 1:99, genom fastighetsreglering, överföras till Arrendatorn 6. Se även kap. ”Inlösen och
ersättning” beträffande konsekvenser av ändrad markanvändning inom Arrendatorn 6.

Bjurholm 1:10

Planlagd kvartersmark inom Bjurholm 1:10 kan, genom fastighetsreglering, överföras till Arrendatorn 1.
Planlagd allmän platsmark [GATA] inom Bjurholm 1:99 och
1:106 samt Arrendatorn 3 och 6 kan, genom fastighetsreglering, överföras till Bjurholm 1:10 som utgör en kommunal
gatufastighet.

Bjurholm 1:99

Planlagd kvartersmark inom Bjurholm 1:99 kan, genom fastighetsreglering, överföras till Arrendatorn 1.
Del av mark inom Bjurholm 1:99 kan, genom fastighetsreglering, överföras till Arrendatorn 3 och 6. Åtgärden syftar till
omfördelning av mark som följd av eventuell inlösen eller
fastighetsreglering av planlagd allmän platsmark inom Arrendatorn 3 och 6.
Forts. nästa sida
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Forts.
Bjurholm 1:99

Planlagd allmän platsmark [GATA] inom Bjurholm 1:99 kan,
genom fastighetsreglering, överföras till Bjurholm 1:10 som
utgör en kommunal gatufastighet.

Bjurholm 1:106

Planlagd kvartersmark inom Bjurholm 1:106 kan, genom
fastighetsreglering, överföras till Arrendatorn 1.
Planlagd allmän platsmark [GATA] inom Bjurholm 1:106 kan,
genom fastighetsreglering, överföras till Bjurholm 1:10 som
utgör en kommunal gatufastighet.

Bjurholm 4:3

Del av Bjurholm 4:3 omfattas av planlagd allmän platsmark
[GATA] med kommunalt huvudmannaskap. Detaljplanens
genomförande medför ingen förändring i förhållande till
gällande detaljplan. Se kap. ”Inlösen och ersättning” beträffande konsekvenser av planlagd markanvändning.

Bjurholm s:1 < 2

Samfälligheten (Bjurholms bys skifteslag) är en rest av äldre
markanvändning och regelsystem. Detaljplanens genomförande medför ingen direkt konsekvens för samfälligheten.
Åtgärder som omfattar äldre samfälligheter kan i regel praktiskt lösas genom att samfälligheten tas bort helt, delvis eller
flyttas genom fastighetsbildning.

Officialservitut
24-F1985-422.1

Officialservitut 24-F1985-422.1 för utfart belastar Bjurholm
1:99 till förmån för Arrendatorn 3. Vid anläggande av gata
med kommunalt huvudmannaskap inom aktuellt servitutsområde, bedöms servitutet spelat ut sin roll, varför det kan
upphävas genom lantmäteriförrättning.

Avtalsservitut
24-IM1-58/1532.1

Avtalsservitut 24-IM1-58/1532.1 avser ledning m.m. och
belastar Arrendatorn 1, Bjurholm 1:10 m.fl. till förmån för
Bjurholm 1:116 och 9:1. Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra konsekvenser för befintligt avtalsservitut.

Ledningsrätt

Inom planområdet finns vatten- och spillvattenledningar
säkrade genom avtalsservitut. Vid förläggande av tillkommande allmännyttiga underjordiska ledningar förläggs de
lämpligen inom allmän platsmark alternativt på kvartersmark inom markreservat för underjordiska allmännyttiga
ledningar, i anslutning till väg eller inom kvartersmark där
byggnad inte får uppföras. Ledningsrätt bör tillskapas vid
anläggande eller flytt av ledning inom fastighet som inte ägs
av ledningsägaren.
Ändring av ledningsrätt eller upphävande av ledningsrätt
som inte längre tjänar sitt syfte inom planområdet sker genom ansökan om ledningsrättsförrättning.
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Ansvarsfördelning och ekonomi
Kostnad för upprättande av detaljplan åligger Bjurholms kommun.
Bjurholms kommun ansvarar för och bekostar utbyggnad och underhåll av
allmän platsmark. Fastighetsägare/exploatör ansvarar och bekostar åtgärder
inom kvartersmark. Ersättning vid inlösen av allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap åvilar huvudmannen. Berörd fastighetsägare bekostar
ansökan om lantmäteriförrättning vid genomförande av fastighetsreglering.
Ledningsägare ansvarar för säkerställande av ledningsrätt och bekostar ledningsförrättning vid ansökan om bildande eller upphävande av ledningsrätt.
Inlösen och ersättning
Allmän platsmark
Kommunen har, i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900), rätt att lösa in
planlagd mark för allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap. Rätten till inlösen gäller såväl under som efter genomförandetiden. Säkerställande av tillgången till mark för allmän plats kan även, genom särskilda bestämmelser i fastighetsbildningslagen (1970:988), ske genom fastighetsreglering. Ersättningen vid inlösen bestäms enligt expropriationslagen (1972:719).
En fastighetsägare äger rätt att begära inlösen av planlagd allmän platsmark
med kommunalt huvudmannaskap. Kommunen är då skyldig att lösa in marken. Inlösenskyldigheten är ovillkorlig och gäller både under såväl efter genomförandetidens utgång. Fastighetsägaren kan, genom bestämmelser i fastighetsbildningslagen, begära att kommunens inlösenskyldighet genomförs
som en fastighetsreglering. Ersättningen vid begäran om inlösen av fastighetsägare bestäms enligt expropriationslagen.
Kvartersmark för annat än enskilt bebyggande
Kommunen har både möjlighet och skyldighet till inlösen av planlagd kvartersmark för annat än enskilt bebyggande. Mark för annat än enskilt bebyggande kan till exempel vara mark som planläggs med användning som skola
och vård. Vid en kombination av en sådan användning och en användning för
enskilt byggande, exempelvis bostäder, kan rätten till inlösen bli oklar i det fall
kommunen inte är markägare och byggrätten inte till fullo är nyttjad. Vid tiden
för detaljplanens upprättande ägdes samtliga fastigheter inom kvartersmark
av Bjurholms kommun.

Miljö
Planlagd markanvändning och dess lokalisering i anslutning till centrumfunktioner, grundskola, kollektivtrafik och centrala bostadsområden bedöms generellt gynnsamt ur ett miljö- och tillgänglighetsperspektiv. Planområdet ligger
inom gång- och cykelavstånd till centrala tätorten och kringliggande bostadsområden. Lokaliseringen av verksamheten i kombination med kommunala
parkeringsstrategier ger förutsättning att främja arbetsresor liksom hämtningoch lämning av barn till fots och cykel. Tillgängligheten för besökare är god
genom närheten till kollektivtrafik med separerad gångväg från busstationen
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till planområdet. Etablering av storkök i anslutning till vård- och omsorgsboende och skolverksamhet förutsätts minska transporter av matleveranser.
Likaså förutsätts körsträckan för skolskjutsar minska vid en eventuell flytt av
hållplatsläget för skolskjutsar till busstationen. I övrigt bedöms genomförandet av detaljplanen inte medföra negativ påverkan på naturmiljön eller Bjurholms grundvattentäkt.
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