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PLANBESKRIVNING 

Handlingar 

Till planen hör: 
Denna planbeskrivning 

Plankarta med bestämmelser 

Behovsbedömning 

Samrådsredogörelse 

Granskningsutlåtande (upprättas efter granskningsutställningen) 

Fastighetsförteckning  

 

Planens syfte och huvuddrag 

Syfte 

Detaljplanen upprättas i syfte att revidera planbestämmelserna och utöka arealen för 

fastigheten Trädgårdsmästaren 7 för att möjliggöra byggande av ett flerbostadshus med ca 

18 lägenheter. Planen syfte är även att ge möjlighet att utöka antalet 

boendeparkeringsplatser för intilliggande kvarteret Banken.  

 

Förenlighet med miljöbalken 

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska göras om det finns risk att den planerade 

markanvändningen får miljökonsekvenser. I det här fallet anses det inte behövas någon 

MKB. 

 

Förenligt med 3, 4 och 5 kap. MB  

Planförslaget bedöms vara förenligt med 3, 4 och 5 kap i Miljöbalken. 

Genomförandet av detaljplanen och dess påverkan på miljön bedöms inte medföra 

betydande miljöpåverkan och föranleder därför inte krav på en särskild miljödömning för 

planen. En särskild behovsbedömning är gjord och finns med i planhandlingarna. 
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Plandata 

Lägesbestämning 

Det aktuella planområdet ligger i centrala Kramfors, mellan Limstagatan, som är gågata, 

och Babelsbergs grönområde. 

 

Areal 

Området area är ca 2300 m². 

 

 

 

Markägoförhållanden 

Kramfors kommun har nyligen sålt fastigheten till en privat exploatör. 

 

 

 

 

Planområde
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Tidigare ställningstaganden 

Översiktliga planer 

I Kramfors översiktsplan från april 2013 nämns att områden som är närliggande till bland 

annat stad och järnväg är extra intressanta för bostadsexploatering. Men samtidigt att det 

inte får inkräkta på Botniabanan som är ett riksintresse för kommunikationer.  

 
Den fördjupade översiktsplanen för Kramfors stad antogs av kommunfullmäktige i mars 

2016 pekar ut fastigheten Trädgårdsmästaren 7 som är lämpligt till bostäder med möjlighet 

för handel på bottenplan. 

 

Detaljplaner 

Inom planområdet berörs två detaljplaner. Planen som gäller för parkmarken i 

planområdets södra den antogs 1958-03-07 och detaljplanen för Trädgårdsmästaren 7 

antogs 1992-03-26. 

 
Gällande detaljplan för Trädgårdmästaren 7 

 

Bostadsförsörjningsprogram 

Kommunen har nyligen tagit fram ett bostadsförsörjningsprogram. Under de senaste tjugo 
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åren har produktionen av nya bostäder i Kramfors kommun varit låg. I Kramfors stad råder 

det ett underskott på bostäder. Detaljplanen är enligt med förslag till utbyggnadsförslag i 

bostadsförsörjningsprogrammet. 

 

Program för planområdet 

Den tidigare nyligen framtagna fördjupade översiktsplanen för Kramfors stad har utgjort 

som planprogram för detaljplaneförslaget.  

 

Miljökonsekvensbeskrivning 

Enligt plan- och bygglagen (PBL 4:34) skall en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om 

detaljplanen medger en användning av mark, byggnader eller andra anläggningar som 

innebär betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållning med naturresurser. Enligt 

andra stycket, samma lag och paragraf, anges att även bestämmelserna i miljöbalkens 6 

kap. skall tillämpas om planens genomförande antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Någon särskild miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats för detaljplanen eftersom 

den inte bedöms leda till en betydande påverkan på miljön, hälsan eller naturresurser. 

Genomförandet av detaljplanen och dess påverkan på miljön bedöms inte medföra 

betydande miljöpåverkan och föranleder därför inte krav på en särskild miljöbedömning av 

planen. Behovsbedömningen har gjorts i samband med framtagandet av 

detaljplaneförslaget. 

 

Förutsättningar och förändringar 

Mark och vegetation 

Planområdet är lokaliserat i anslutning till norra delen Babelsbergsområdet.  Del av mark 

som idag är planlagt som parkmarken, ca 1100 m2, kommer att tas i anspråk för annan 

användning. Av marken kommer ca 450 m2 få användningen parkering och ca 650 m2 

användningen bostäder, kontor och handel. Den idag planlagda parkmarken består av berg 

i dagen med enstaka träd. Närheten till Babelsbergsområdet är positivt för den de planerade 
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bostäderna. Bergschakt blir nödvändigt att göra för att kunna anlägga nya parkeringar. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotot visar läge för nya bostäder samt norra delen av Babelsberg som delvis tas i anspråk för parkeringar. 

 

Dagvatten 

Dagvatten från nytillkommen bostadsbebyggelse och utökande hårdgjorda ytor för 

parkering kan omhändertas i det befintliga kommunala dagvattennätet.  

 

Geotekniska förhållanden 

En geoteknisk utredning är utförd inför exploatering av fastigheten i syfte att utreda 

grundläggningsförhållandena för anläggande av en framtida byggnad/byggnader på den 

aktuella fastigheten. Den marktekniska undersökningsrapporten beskriver de utförda 

undersökningarna och skall finnas som underlag för eventuellt vidare projektering.  

 

Inom större delen av fastigheten utgörs de översta delarna av jordprofilen av fyllning. 

Mäktigheten varierar mellan ca 0-2,0 m. Härunder följer företrädesvis 1-2 m silt av låg 

relativ fasthet. Silten underlagras av friktionsmateral i form av sandig silt alternativt sand 
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av medelhög relativ fasthet. Under friktionsmaterialet följer berg. Utförd JB-sondering 

visar på en bergöveryta på mellan 3-8 m under markytan i de undersökta punkterna. 

Undersökningarna visar att bergöverytan lutar från Babelsberget ned i riktning mot 

Nordost. 

Grundläggning bedöms kunna ske genom platta på mark på packad fyllning av 

krossmaterial efter bortschaktning av mullhaltiga jordar och eventuellt undermåligt 

fyllnadsmaterial. Om våningsantalet ovan mark överstiger två rekommenderas att 

grundläggning med källarvåning utförs. Om källarvåning utförs kan viss bergschakt bli 

aktuell. 

 

Hydrogeologisk undersökning 

I området har ett grundvattenrör installerats. Vid lodning av grundvattenytan i SW1603G 

påträffades grundvattenytan på + 16,5, dvs ca 4 m under befintlig markyta. 

 

Förorenad mark 

Inga kända markföroreningar finns inom planområdet. Det finns en upplysningsskyldighet 

vid upptäck av föroreningar. Skyldigheten gäller för fastighetsägare, verksamhetsutövare 

eller entreprenörer att meddela upptäckten av föroreningar till tillsynsmyndigheten, i detta 

fall Miljö- och byggförvaltningen på Kramfors kommun. 

 

Radon 

De mätningar som tidigare gjorts i anslutning till planområdet har inte visat på några höga 

radonhalter. Vid nybyggnation av bostäder kan mer ingående undersökningar av radonhalt 

krävas. Radonhalten ska inte överstiga gällande gränsvärde 200 Bq/m3 för 

bostadsbebyggelse. 

 

Fornlämningar 

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. 
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Bebyggelseområden 

Bostäder 

Intressent finns för att inom planområdet uppföra ett bostadhus med ca 20 lägenheter i fyra 

våningar och med lokaler för handel i markplanet. Handel i markplanet kan utgöras av 

nytillkommande handel eller kan ge möjlighet för intilliggande matvaruaffär att utöka sina 

försäljningsytor genom en tillbyggnad. I planen har byggnadshöjden eller antalet våningar 

inte reglerats. Vid kommande bygglovprövningen får lämpligt byggnadshöjd och 

utformning fastläggas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrationerna visar bostadhuset med möjligt utbyggnad för intilliggande matvaruaffär 

 

Offentlig service 

Området centrala läge ger en mycket god tillgång till offentlig servicen som finns i 

Kramfors stad som vårdcentral, skola, resekommunikation, idrottsanläggning mm. 

 

Kommersiell service 

Det centrala läget har gångavstånd till Kramfors stads alla större matbutiker och övrig 

service som erbjuds i stadskärnan. 

 

Tillgänglighet 

Plan- och bygglagens krav på tillgänglighet kommer att tillgodoses vid bygglovprövningen 
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gällande ny bostadbebyggelse och friytor. Utomhusmiljön ska vara tillgänglig för 

rörelsehindrade både då det gäller lutningar och markbeläggning. 

 

Byggnadskultur och gestaltning 

Kramfors stad präglas av mindre flerbostadshus, med allt från 1 våning till omkring 4-5 

våningar. Markens beskaffenhet i området har gjort att få höga hus har byggts vilket har 

lett till en mysig småstadskaraktär över staden. Kramfors stad präglas idag av en småskalig 

bebyggelse från olika tidsepoker. I stad en finns en blandning av äldre byggnader i trä, 

tegel och puts samt senare tillkommen bebyggelse med modernistiska drag. Åren 2010-

2014 präglades av stora byggprojekt i stadskärnan som omvandlade stadens funktioner och 

struktur. Kramfors resecentrum, Christoffergallerian samt centraliseringen av större 

handelsetableringar förändrade rörelseflöden i centrum. Vid utformning av ny bebyggelse 

ska hänsyn tas till omgivande befintlig bebyggelse. Våningsantal och antalet lägenheter 

och ytor för handel är beroende av hur parkeringar och trafikföring kan anordnas. 

 

Naturmiljö, lek och rekreation 

För de nya bostäderna är närheten till Babelsbergs parkområde en boendekvalité. Inom 

fastigheten kommer plats för utevistelse att anordnas i den södra delen, i direkt anslutning 

till Babelbergsområdet.  

 

Gång- och cykeltrafik 

I central Kramfors finns delvis ett utbyggt gång- och cykelvägnät. I den nyligen framtagna 

fördjupade översiktplanen för Kramfors stad föreslås ett sammanbindande stråk mellan 

Hagaparken och Kramforsån som går längs med Kungsgatan och genom centrum i 

närheten av planområdet. Nya bostäder i detta centrala läge har bra gångstråk till många 

målpunkter inom staden vilket ger goda förutsättningar att minska bilberoende.  
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Kollektivtrafik 

Centrumlinjen passerar längs Kungsgatan med en busshållplats ca 100 meter från 

planområdet. Med ca 250 meter till resecentrum med järnvägsförbindelse, lokal- samt 

regionaltrafik ger det mycket goda förbindelser med kollektiva färdmedel för området. 

 

Parkering 

Parkeringar för de ca 18 lägenheternas behov kommer delvis att lösas inom fastigheten och 

delvis med parkering på annan fastighet. Inom fastigheten kommer 12 p-platser att 

anläggas. För närvarande är det en brist på parkeringar på angränsande fastigheter väster 

om planområdet. I detaljplanen ges möjlighet att utöka antalet parkeringsplatser genom att 

en ny parkeringsyta fastslås i planen. Parkeringarna kommer att anläggas och drivas som 

en gemensamhetsanläggning. Marken kommer att även i fortsättningen att ägas av 

kommunen.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Illustrationerna visar hur antalet parkeringsplatser kan utökas enligt planförslaget 
med ny parkeringsyta 
 

Angöring 

Biltrafik till och från fastigheten Trädgårdsmästaren 7 fram till allmän gatumark kan endast 

anslutas via gågatan, på vilken det för närvarande är förbud för allmän fordonstrafik. En 

förutsättning för exploatering av fastigheten är att biltrafik för de boendens behov kan 
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lösas. Varutransporter och annan behörig trafik förekommer idag på gågatan. Trafiken är 

enkelriktad med körriktning från Stationsgatan mot Kungsgatan. Hur trafiken för 

fastighetens behov tillåts regleras via de lokala trafiksäkerhetsföreskrifterna.  

I planförslaget läggs ett område ut för parkering för att göra det möjligt att i framtiden 

utöka nuvarande parkeringsyta inom angränsande kvarter. I samband med detta bör 

möjligheten att tillskapa en angöring till aktuellt planområde från Stationsgatan prövas 

(gulmarkerat på kartan).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gågatan med aktuell tomt med angränsande matvaruaffär i förgrunden och bostadhus i bakgrunden  

 

 

 

Förslag till trafiklösning 

är att de boende på 

fastigheten 

Trädgårdsmästaren 7 ges 

tillfälligt tillstånd att nytta 

del av gågatan för 

fordonstrafik. Biltrafiken 

ska ske på de gåendes 

villkor, i gångfart och ha 

väjningsplikt för gående.  
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Buller  

Bullerutredning har utförts för fastigheten Trädgårdmästaren 7. Av beräkningsresultatet 

framgår att inga fasader får ljudnivåer över rådande riktvärden. Endast en begränsad del av 

nordöstra hörnet på byggnaden får ekvivalenta ljudnivåer över 50 dB(A), vilket innebär att 

uteplatser i form av balkonger kan utformas på alla byggnadens fasader. Lägenheter får 

utformas fritt utan att avsteg behöver implementeras. 

 

 
Riskbedömning  
 
Det finns styrande dokument i form av lagar och förordningar (PBL, MB m.fl.) som anger 

att riskanalys (eller motsvarande) ska genomföras. Däremot anges inte i detalj hur 

riskanalyser ska utföras eller vad de ska innehålla. För att möta behovet av mer detaljerade 

specifikationer på innehållet i riskanalyser, har det under senare tid kommit ut riktlinjer på 

området som ger rekommendationer beträffande vilka typer av riskanalyser som bör 

utföras i olika sammanhang, och vilka krav som bör ställas på dessa analyser. 

Länsstyrelsen har tagit fram ”Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för 

farligt gods” som vägledning för riskhantering i detaljplaneprocessen. I dokumentet anges 

att riskhanteringsprocessen ska beaktas i framtagandet av detaljplaner inom 150 meters 

avstånd från en trafikled med farligt gods. 
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Zonindelning för riskpolicyns riskhanteringsavstånd. Zonerna representerar möjlig markanvändning i förhållande till 
transportled för farligt gods – väg och järnväg. Zonerna har inga fasta gränser. Det är riskbilden för det aktuella 
planområdet som är avgörande för markanvändningens placering. En och samma markanvändning kan därigenom tillhöra 
olika zoner. 

 
 
Med farligt gods avses varor eller ämnen som har sådana egenskaper att de kan vara 

skadliga för människor, miljö och egendom, om det inte hanteras rätt under transport. 

Transport av farligt gods omfattas av en omfattande regelsamling som tagits fram i 

internationell samverkan. Regelsamlingen fastställer vem som får transportera farligt gods, 

hur transporterna ska ske, var dessa transporter får färdas och hur godset ska vara 

emballerat samt vilka krav som ställs på fordon för transport av farligt 

gods. (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB, 2009) 

 

För planområdet är individrisken och samhällsrisken främst transport av farligt gods på 

järnvägen och riksväg 90. Vid olycka kan farligt gods frigöras och orsaka skador på 

omgivningen. 
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Syfte med riskbedömningen är att fastslå om det krävs riskreducerande åtgärder för 

planområdet med hänsyn till järnvägen och riksväg 90. I samband med byggandet av 

resecentrum och ombyggnad av spårområdet gjordes en riskbedömning bland annat 

gällande farligt gods. Där redovisas att kommunen enligt lagen om skydd mot olyckor ska 

ha handlingsprogram för förebyggande verksamsamhet och för räddningstjänst. 

Handlingsprogrammet ska bland annat ange de olycksrisker som finns i kommunen och 

kommunens förmåga att hantera räddningsinsatser. Samråd gällande planförslaget har skett 

med Räddningstjänsten.    

 
 
Kommunens bedömning är att det inte behöver vidtas riskreducerande åtgärder för 

föreslagen ny bebyggelse enligt planförslaget. Järnvägen ligger på en lägre nivå än 

bebyggelsen vilket är positivt ur risksynvinkel då vätskeläckage etc. vid järnvägen inte kan 

nå planområdet. Även att avståndet mellan järnvägen och planområdet överstiger 80 meter 

och att befintlig bebyggelse avskärmar planområdet från järnvägen är faktorer som ger en 

risknivå inom planområdet som får betraktas som acceptabel.  

 

Teknisk försörjning 

 

Vatten och avlopp 

Den tillkommande bebyggelsen ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. 

 

Avfall 

Kommunens avfallspolicy är vägledande för avfallshanteringen inom planområdet. 

 

El 

Ny bebyggelse kan anslutas till befintligt elnät. 

 

Värme 

Uppvärmningssätt av bebyggelsen är upp till byggherren att bestämma, men det finns 

möjlighet att ansluta till fjärrvärmenätet. 
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Administrativa frågor 

 

Konsekvenser av planens genomförande 

Konsekvenser för miljön och hushållningen med mark 

och vatten 

Ur ett miljöperspektiv bedöms planen ha små effekter. Mindre del av parkmark, som består 

av berg i dagen, tas i anspråk för dels parkering och dels för att anlägga en plats för 

utevistelse för boenden inom fastigheten Trädgårdsmästaren 7.  

 

Konsekvenser för barn 

Utökad trafik på gågatan kan få konsekvenser för barn. Detta är beroende på hur 

trafikföringen regleras. Under perioden 2015-2016 genomfördes ett prov på införandet av 

gångfartsområde efter Limstagatan. Efter en utvärdering fattades beslutet att låta sträckan 

återgå till att vara gågata. En synpunkt som återkom i utvärderingens tillhörande 

enkätundersökning var just en upplevd försämring av trafiksäkerhet för barn kopplad till 

den näraliggande lekutrustningen på torget. Ur detta perspektiv är en trafikreglering med 

dubbeltrafik mot Stationsgatan bättre med hänsyn till barnen och lekutrustningens 

placering. Kommer den nya trafiken att ske enkelriktat som idag bör lekutrustningen 

planering ses över. 

  

Jämställdhetskonsekvenser 

All planering inom Kramfors kommun skall uppfylla de jämställdhetsmål som slagits fast i 

kommunens översiktsplan. Detta gäller vid detaljplanering, särskilt vid planering av 

transportsystem, kollektivtrafik och trygghetfrämjande insatser.  

Det finns för tillfället inget i planens genomförande som skulle få negativa konsekvenser 

för jämställdhet. Områdets trygghet kommer förhoppningsvis att öka med nytt bostadshus 

som istället för ett tomt område som kan kännas otryckt att passera. Nya bostäder medför 
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mer rörelse om människor kvällstid vilket kan upplevas som en trygghetsfaktor. 

 

GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska frågor 

Tidplan 

Detaljplanen hanteras med standardförfarande med samråd och granskningsutställning. 

 

 

 

Följande tidsplan bör kunna hållas om inga oförutsedda tidsfördröjande omständigheter 

inträffar: 

Januari 2017  Samråd i tre veckor 

januari-februari 2017 Granskning av planförslaget under 2 veckor  

16 februari 2017  Antas av Miljö- och byggnämnden. 

 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 10 från den dag detaljplanen vinner laga kraft. 

 

Ansvarsfördelning 

Exploatering enligt detaljplanen sker i privat regi. 

 

Fastighetsbildning 

Genomförande av detaljplanen medför följande fastigheträttsliga frågor: 

 Delar av Limsta 18:18 överförs via fastighetsreglering till fastigheten 

Trädgårdsmästaren 7. 

 Servitut för allmän gångväg över Trädgårdsmästaren upphävs i kommande 

fastighetsförrättning. 
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Fastighetsplan 

Tomtindelning för Trädgårdsmästaren 7 är sedan tidigare upphävd.  

 

Planekonomi 

Kommunen bekostar framtagandet av detaljplanen. För kommande bygglov inom 

planområdet kommer planavgift att tas ut i samband med bygglov/bygganmälan. 

 

Tekniska utredningar 

Bullerutredning samt geotekniska utredningar har utförts i samband med planarbetet och 

har utgjort planeringsunderlag vid framtagande av planförslaget. 

 

Medverkande tjänstemän 

Denna planbeskrivning är upprättad av Matti Heino, miljö- och byggförvaltningen. 

Kramfors 2017-01-25 

 

 

Matti Heino  

Fysisk planerare 
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Detaljplan för fastigheten Trädgårdsmästaren 7 

samt del av Limsta 18:18, Gudmundrå församling, 

Kramfors kommun 

 

Fastighetsförteckning 

 

INOM PLANOMRÅDET 
 
Trädgårdsmästaren 7  
Kramfors kommun 
872 80 Kramfors 
 
Limsta 18:18 
Kramfors kommun 
872 80 Kramfors 
 
UTOM PLANOMRÅDET 
 
Trädgårdsmästaren 9 
Carlsson, Bernt 
Trädgårdsvägen 1 
832 43 Frösön 
carlsson.bernt@gmail.com 
 
Banken 2 
Carlsson, Bernt 
Trädgårdsvägen 1 
83243 Frösön 
 
Banken 4 
Fastighetsaktiebolaget Björn Eriksson 
Box 223 
872 25 Kramfors, bjorn.eriksson@lebygg.com 
 
Banken 5 
Carlsson, Bernt 
Trädgårdsvägen 1 
832 43 Frösön 
 
Södra Banken 9 
Carlsson, Bernt 
Trädgårdsvägen 1 
83243 Frösön 
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Norra Banken 13 
Brf Banken 3, C/O Sbc, Box 226, 851 04 Sundsvall 
Även skickat till: kjell.flogsta@hotmail.se 
 
 
Samrådsförteckning övriga 
 
Lantmäteriet: registrator@lm.se 
 
Länsstyrelsen, samhällsbyggnadsenheten, 871 86 Härnösand 
vasternorrland@lansstyrelsen.se 
 
E.ON  Elnät Sverige AB: elnat.planer@eon.se 
 
Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen: raddningstjansten@hka.se 
 
 
 
 
Fastighetsförteckning upprättad 2016-12-21 
 
 
 
 
Matti Heino 
Fysisk planerare 
Miljö- och byggförvaltningen 
Kramfors kommun 
 


