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B E S K R I V N I N G

Handlingar
Planförslaget utgöres av originalkarta samt bestämmelser. I
förslaget ingår även beskrivning, grundkarta, fastighetsförteckning, geoteknisk undersökning samt illustrationsplan.

Plandata
Planområdet ligger i centrala Fia paranda och ^.:tgörs av Kyrkogårdsområdet med begravningsplats och Haparanda kyrka. Området
omges i norr av Köpmansgatan, i öster av Östra Kyrkogatan, i
väster av Kranvägen och i söder av kv Vinkeln och kv Bojan.
Den totala arealen utgör ca 47,8 ha.

Planeringsförutsättningar
Över Haparanda centralort Isar utarbetats en översiktsplan som
antagits av kommunfullmäktige i juni 1975 och därefter aktualiserats i augusti 1982.
Planförslaget. berörs av följande fastställda stadsplaner:
* Haparanda stad del V fastställd den 15 nov 1957.
* Del av kv Bojan, Lokföraren och Vinkeln m fl fastställd den
21 oktober 1985.

Bakgrund . Kommunala ställningstaganden
Enligt en utredning som utförts av Lennart. Lundqvist, Uppsala
bedöms att för de närmaste 50 åren erfordras ett tillskott av
kyrkogårdsmark om ca 4,0 ha. I detta område ingår mark för
tillkommande gravplatser, minneslund och ekonomibyggnader.
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Haparanda kommun och Nedertorneå församling Isar diskueterat anläggning av ny kyrkogård . Kyrkans representanter har motsatt
sig den lösningen av drift.skostnadsskäl. Man har enats om en
utvidgning av befintlig kyrkogård med ca 3,15 ha vilket motsvarar behovet för de närmaste 40 åren om enkelt gravdjup tillämpas.

RefintliQl förhållanden
Planområdet ligger på relativt plan mark och har sin höjdpunkt
centralt i anslutning till kyrkan. Nivåskillanden ä r som mest
ca 7 m och lågpunkten ligger i väster mot Kranvägen. Vegetationen utgöres av spridd busk- och trädvegetation samt gräsytor
söder och väster om kyrkan. Gravplatserna är i den äldre delen
grusade och i de nyare delarna gräsbeklädda.
Geoteknisk undersökning visar att bergförekomst och grundvattennivåer innebär utfyllnader fi^r att gravsättning skall kunna
göras inom delar av området, gäller särskilt mot Köpmansgatan
och fängelset.
I första hand uppfyller området till en sådan nivå att varken
dränering eller omschaktning av moränen mälte vidtagas. Alternativt kan en kombination av fyllning och dränering väljas.
Den befintliga bebyggelsen utgöres av Haparanda kyrka med närliggande pastorsexpedition, servicebyggnad, likbod och
klockstapel.
I västra delen av området ligger fyra äldre gårdsbildningar
från sekelskiftet. Av dessa Fyrs t.re ut av kyrkan. I närheten
av Kranvägen finns ett. förråd ^ garage.
Gator i anslutning till området Isar ^3od standard. Trafikföringen inom kyrkogårdsområdet är oordnad. Trafik till ekonomibyggnaden och pastorsexpeditionen blandas med besökande på
kyrkogården.
Vatten- och avloppsledningar finns förlagda i angränsande gator. Genom området, strax söder om södra muren , passerar en
äldre vattenledning, som är avstängd och som inte skall tas i
drift.
Markägoförhållandena inom området är uppdelade på kyrkan, kommunen och privat ägo. Markförhandlingar pågår som kommer att
leda till fastighetsreglering. Kyrkan kommer därefter att. äga
all mark inom kvarteret, kommunen angränsande gatu- och parkmark.

Planförslag
Avsikten med planändringen är att säkerställa mark för kyrkog^rdsändamål i ytterligare 40 år oc}1 att. möjliggöra en trafikföring till och inom kyrkogården som innebär mindre störningar
och ett trafikfredat kyrktorq mellan kyrkan och pastorsexpeditionen.
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I norr innefattas den gamla entreplatsen med parkering i kyrkogårdsmarken. i söder föreslås en utökning som omfattar ett område med en varierande bredd om 20-45 meter. I väster utökas
kyrkogården längs Köpmansgatan till Kranvägen. En smal parkmarksremsa föreslås avgränsa kyrkogården mot i söder befintliga
områden för fängelse, skolor och industri. I denna parkremsa
planeras en allmän gång- och cykelväg.
Utbyggnaden av kyrkogården kommer att göras i två etapper.
Första etappen omfattar utvidgning av kyrkogården mot söder med
ett tillskott av gravplatser om ca 800 kistgravplatser och ca
100 urngravplatser. I första etappen ingår även komplettering
med minneslund, ny tillfart från Kranvägen samt upprustning av
resterande delar av kyrkogårdsområdet.
Andra etappen innebär färdigställande av kyrkogården i sin helhet med nya gravfält västerut i sluttningen mot Kranvägen/Köpmansgatan. Tillskuttet blir ca 1200 kistgravplatser och ca 500
urngravplatser.
.
Den fullt utbyggda kyrkogården kommer således att få ett tillskott av ca 2000 kistgravplatser och ca 600 urngravplatser.
Övriga förändringar inom kyrkoområdet planeras bl a en minneslund i nära anslutning till kyrkan , ekonomibyggnaden flyttas
till nytt läge i anslutning till Kranvägen sand en ny tillfart
från Kranvägen. Nya parkeringsplatser kommer att anläggas. Disposition samt etapputbyggnad av kyrkoområdet framgår av illustrationsplan över kyrkogården.
Vissa höjdjusteringar måste göras för att iordningställa nya
gravplatser . På plankartan }lar angetts höjder för att klargöra
nivålägen i kvarteret i förhållande till närliggande ci^arko ^nråden.
En mindre ändring görs betr kvartersgränsen för kvarteret Vinkeln längs Kranvägen . Den gällande gränsen flyttas ca 3 meter
mot. sydväst för att därigenom ge bättre utrymme för bef byggnader på kv Vinkeln i anslutning till Kranvägen.

Samråd
Planarbetet har utförts i samarbete med Haparanda kommun och
Nedertorneå församling.
Samråd har skett med berörda kommunala instanser, vägförvaltningen , länsstyrelsen, vattenfall och televerket.

Claesgöran Olofsson
planingenjör
i Haparanda kommun vid sammanträde

