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DNR 150 015
ANR 83-437

DEL AV KV BOJAN, LOKFÖRAREN OCH VINKELN M EL
Haparanda kommun
Norrbottens län
Förslag till ändring av stadsplan

B E S K R I V N I N G

HANDLINGAR
Planförslaget utgöres av plankarta i skala 1:1000 och bestämmelser. Till förslaget hör denna beskrivning, grundkarta och
Fastighetsförteckning.
Grundkarta och fastighetsförteckning har upprä'tta'ts av Haparanda lantmäteridistrikt.

PLANDATA
Planområdet är beläget i sydvästra delen av Haparanda centrum.
Området avgränsas mot söder av järnvägen, mot öster av fängelset i kv Bojan och bostadskvarteret Trehörningen, i norr av
grönområde samt i väster av Ringvägen.
Planområdets totala areal uppgår till ca 8,1 ha.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Befintliga planer
Planförslaget ö verensstämmer mcd övcrsi':tsplanen för Haparanda
centralort , som är antagen av kommunfullmäktige i juni 1975 och
därefter aktualiserad i augusti 1982.
Stadsplaneförslaget berörs av följande stadsplaner:
* HAPARANDA, KV INCUSTRIN, VINKELN, BOJA^J, TREHÖRNINGEN, LOKFÖRAREN M M, fastställd av länsstyrelsen 1968-10-23.
* HAPARANDA STAD DEL IV, fastställd av länsstyrelsen
1957-11-15.

HAPARANDA STAD DEL V, fastställd av

%ungi Majt 1957-11-15.

HAPARANDA KV BOJAN, fastställd av ^;^^^;styrelsen 1984-03-01.

2

HAPARANDA STAD DEL VI, Fastställd av länsstyrelsen
1962-04-27.
KV INDUSTRIN I HAPARANDA STAD, fastställd av länsstyrelsen
1964-02-25.
ETT OMRÅDE INOM STADSÄGA 104, Fastställd av länsstyrelsen
1964-12-19.
* NÄRSTA-OMRÅDET I HAPARANDA, fastställd av länsstyrelsen
1966-06-13.

Kommunala ställningstaganden
Kyrkan, Kriminalvårdsstyrelsen, skolan och Norrfrys har ställt
krav på expansionsutrymmen för sina respektive verksamheter
inom den sydvästra delen av tätorten. Genom en särskild utredning år 1982 och senare samråd med berörda har de olika markanspråken klarlagts.
Norrfrys har sin verksamhet uppdelad på båda sidor om Ringvägen. Mellan anläggningarna sker en mängd transporter med
truckar, som innebär allvarliga trafi!<säkerhetsrisker. En rationell utbyggnad av Norrfrys kan endast ske i riktning mot
eller över Ringvägen. Detta har också redan beaktats i översiktsplanen från år 1975.

Befintliga förhållanden
Terrängen inom planområdet är sluttande i öst-västlig riktning.
Planområdet innehåller ett område för allmänt ändamål i kv Bojan, där gymnasieskolans verkstadstekniska linje är inrymd.
Västra och södra delen av planområdet innehåller etablerade industrier. Industrierna söder om Ringvägen har tillgång till anslutande industrispår.
Ringvägen, som går genom hela planområdet, är inte utbyggd enligt gällande stadsplan och har dålig teknisk standard.
Befintliga ledningar ligger i huvudsak i gatumark.

PLANFÖRSLAG
Förutsättningar
Planförslaget överensstämmer med intentionerna i översiktsplanen. Huvudsyftet med planförslaget är att tillskapa erforderliga utbyggnadsmöjligheter för befintlig industri i kv Lokföraren och Vinkeln samt för skolan ^. kv Bojan.
Planområdets avgränsning beror av att separata stadsplaner upprättats parallellt med föreliggande stadsplaneförslag för kyrkans och kriminalvårdsstyrelsens markanspråk inom området.
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Bebyggelse
Planförslaget medger att befintlig industri i kv Lokföraren kan
bygga ut sin nuvarande anläggning över Ringvägen.
I enlighet med översiktsplanen utökas bostadskvarteret Trehörningen med den befintliga fastigheten vid korsningen Tingshusgatan - Ringvägen.

Gator och trafik
Ringvägen är För närvarande inte utbyggd enligt gällande stadsplan.
Den planerade utbyggnaden av befintlig industri, som möjliggörs
i stadsplanen, leder till att Ringvägen blir avstängd som genomgående gata. För att på sikt kunna bilda en större sammanhängande fåstighet utformas den västra delen av Ringvägen från
Köpmansgatan med vändningsmöjlighet vid Kranvägen, medan den
östra delen ansluts mot Tingshusgatan. Genom denna avstängning
och utfartsförbud mot öster Får området en påtaglig trafiksanering genom att all industritrafik styrs mot Köpmansgatan.
I samband med denna planändring föreslås yatw^anuret Ringvägen
ersättas med Kranvägen på delen Köpmansgatan - Kranvägen .och
med Järnvägsgatan på delen Tingshusgatan - Storgatan.
Nuvarande anslutning till Norrfrys sker via befintlig del av
Ringvägen, vilken markeras som Ta-område från Kranvägen.
För att gångtrafiken bl a från Närsta området inte ska drabbas
av orimliga vägförlängningar läggs ett grönområde genom kv Bojan mot grönområdet mellan kyrkan och planområdet. I dessa
grönstråk kan en separat gång- och cykelväg anläggas enligt
planutredningen mellan Köpmansgatan och Östra Kyrkogatan och
med anslutning i korsningen Tingshusgatan - Järnvägsgatan (nuv
del av Ringvägen).

Teknisk försörjning
Befintliga vatten- och avloppsledningar i Ringvägen måste läggas om på delen vid Norrfrys. Det u-område i planförslaget som
har lagts vid kvartersgränsen mot kv Vinkeln-Bojan beaktar
Norrfrys planerade framtida utbyggnader.
Es-området i kv Bojans södra del nås via u-området Från korsningen Tingshusgatan-Järnvägsgatan (nuv del av Ringvägen).
I kv Bojans östra del inom planområdet har en befintlig transformatorstation markerats som Es-område.

PLANGENOMFÖRANDE
Kommunen är r^uvudman för genomförandet.
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SAMRÅv
Planarbetet har utförts på uppdrag av Haparanda kommun. Samråd
har skett med berörda kommunala instanser, Vägförvaltningen,
Länsstyrelsens planenhet, Statens Järnvägar, Vattenfall Norrbotten och Televerket.
Vägförvaltningen har vid underhandssamråd förklarat att planändringen förutsätter att Ringvägen utgår ur allmänt underhåll
på delen Köpmansgatan-Storgatan. Ansökån om detta har också
inlämnats till Länsstyrelsen.
Länsstyrelsens planenhet menar i sitt yttrande över planskissen, att föreslagen avstängning av Ringvägen överensstä^m^mer med
den antagna översiktliga planen för Haparanda centralort 1990.
Planenheten har därför i princip inga invändningar mot föreslagen markanvändning. Planenheten påpekar också vissa plantekniska detaljer i skissen, vilka har åtgärdats i planförslaget.

Luleå i februari 1985
NAB KONSULT
Planavdelningen

Mats Carlsson Uno Strand,^,.j.vlny--_j<
arkitekt ^^^rafikingenjör

Antagen av kommunfullmäktige i Haparanda kommun vid
sammanträde I7 juni I9^5 § II7
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