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DETALJPLAN FÖRKV PATAN
OCH DEL AV HAPARANDA 29:31
Haparanda kommun
Norrbottens län

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
ICKE-TEKNISK SAMMANFATTNING
Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan upprättas då detaljplanen antas medföra betydande
miljöpåverkan.
Planens medger centrumverksamheter såsom handel, hotell, kontor, skola, biograf, restauranger
och arena i kvarteret Patan samt del av Haparanda 29:31 inom området På Gränsen Rajalla i
Haparanda och Torneå.
Nollalternativet tjänar som jämförelse mot detaljplanens maximala exploatering och
nollalternativet innebär att befintliga förhållanden även fortsätter att gälla inom den närmaste
framtiden.
Denna miljökonsekvensbeskrivning är avgränsad till nedan redovisade miljöaspekter.
Riksintressen och andra skyddsvärden
Planområdet omfattas av riksintresse för natur och friluftsliv (Torneälven), för
kommunikationer (väg E4) samt förbud mot vattenkraftsutbyggnad (Torneälven).
Planområdet ingår i ett större fågelskyddsområde och omfattas delvis av
strandskydd. Strandskyddet föreslåsupphävas.
Planens genomförande bedöms inte ha någon betydande negativ påverkan på
riksintressena, fågelskyddsområdet eller strandskyddets syften.
Naturmiljö
Kvarteret Patan förändras markant med bebyggelse och hårdgjorda ytor på mark
som tidigare delvis haft karaktär av naturmark. Inom området finns dock inga
hotade eller skyddsvärda naturtyper, djur eller växter som kan bli påverkade av
planens genomförande.
Parker och vattenområden kommer att bevaras och säkerställas i planen.
Naturmiljön är redan till hög grad påverkad av den omfattande exploateringen
som skett. Det finns gott om naturmiljö kvar som angränsar till planområdet.
Vatten
Inventering av natur och vatten inom området har utförts i samband med
Genomförandeplanen för På Gränsen-området. Vattnets buffertförmåga i
Stadsviken är god, vilket innebär låg försurningskänslighet. Stadsviken är helt
avskild från Torne älv och vattenflödetupprätthålls genom pumpning i två
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separata kulvertar med 1.2 meter i diameter under Gränskanalen och
Victoriatorget.
Dagvatten kommer att uppstå på hårdgjorda ytor inom planen. Dagvattnet
kommer att tas om hand genom avledning från ytorna till anläggning för
översilning där vattnet leds genom mark och vegetation och där större partiklar
ansamlas innan utloppet till Torneälven sker.
Översvämningsrisk
Torneälven drabbas nästan varje år av problem med översvämningar i samband
med islossningen. Haparanda stad tillämpar SMHI:s rapporter om islossning,
isproppar och översvämning i Torneälven genom att i detaljplaner och bygglov
ange att alla nya byggnader skall stå emot beräknade 100-årsflöden utan att
skadas allvarligt. Planerad byggnad på kvarteret Patan skall ur säkerhetssynpunkt
grundläggas och utföras så att den uppfyller gällande vattendom för området.
Landskapsbild
Hotellet kommer att bli ett nytt framträdande landmärke som markerar
nationsgränsen. Den storskaliga exploateringen av kv Patan stämmer skalmässigt
med omkringliggande bebyggelse men kan uppfattas dominant för
landskapsbilden i området, samtidigt behöver väg E4 större volymer i sin närhet
för strukturens skull. I planområdet ingår ävengrönstråk och parker som ger
utrymme och minskar känslan av ett kompakt handelsområde. Köpcentret kan bli
en bra fond bakom parkerna.
Stadsbild
Kv Patan är en av de sista delarna att bebyggas enligt På Gränsen-projektet som
pågått sedan 1995. När kvarteret har bebyggts kommer Haparanda och Torneå
städers centrumområden vara sammanbyggda och därmed kan en
gränsöverskridande, internationell, intressant och mångsidig stadsbild
skapas.Skisser på kv Patans utformning visar en sammanhållen byggnadskropp
där volymerna får var sitt visuella och arkitektoniska uttryck som bidrar till att ge
Barents Center en stadsmässig och attraktiv profil.
Störningar Skuggbildning
En solstudie har genomförts för att se hur maximal byggrätt kommer att påverka
omgivningen. Hotellet som tillåts vara 85 meter hög kommer att medföra
skuggbildning som påverkar omkringliggande byggnader främst norr och öster
om kvarteret Patan, på finska sidan. Tre flerbostadshus i Torneå kommer att
skuggas vid lunchtid när solen står lågt vintertid men ingenting under de
sommarmånader då solen står högre. Detsamma gäller Suensaaris, kvarter 2 i
Torneå som skuggas vid 16-17 tiden, svensk tid.
Planens genomförande bedöms ha godtagbar negativ påverkan genom
skuggbildning. Det är relativt få byggnader som skuggas under en kort tid av
dagen. Påverkan är minst under sommaren.
Störningar Buller
Trafikbuller som påverkar planområdet uppkommer både vid väg E4 och vid
lokalgatan. Väg E4 står för de höga trafikmängderna och ger därmed de största
bullernivåerna. Vid E4 finns en vall som även dämpar buller. Hastigheten är
begränsad till 30 km/h på E4 och 50 km/h på Grannigatan och Storgatan,
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hastigheten hålls även nere pga. cirkulationsplatser och den planerade upphöjda
övergången på Grannigatan.
Störningar från trafikbuller i planområdets utomhusmiljö bedöms som acceptabla
eftersom hastigheten är låg, vallen dämpar bullret ytterligare. Verksamheterna i
köpcentrumet bedöms inte påverkas av buller.
Säkerhet, farligt gods
Det aktuella planområdet är beläget nära väg E4, vilken är en primär transportled
för farligt gods. Arenan och de sydligaste delarna av köpcentrat planeras att
uppföras ca 20 meter från vägkant. Vägen har mycket god standard på den
aktuella vägsträckan och har en skyltad hastighet av 30 km/h. En ca 1 meter hög
mur/vall löper mellan vägen och stora delar av området och förhindrar mekanisk
konflikt mellan ett avåkande fordon och den planerade bebyggelsen.
Jämfört med de riktlinjer som utfärdats av Länsstyrelsen i Norrbotten innebär den
föreslagna exploateringen flera avsteg. Även detta innebär att kompenserande
skyddsåtgärder bedömts erforderliga.
De åtgärder som rekommenderats för Barents Center syftar till att:
• Reducera sannolikhet för olycka och begränsa olycka till vägområdet
• Begränsa antalet personer som kan bli utsatta för en viss olyckseffekt
• Motverka strålningseffekter från dimensionerande brandscenario
• Motverka effekter från dimensionerande explosionsscenario
Med de förebyggande och skadebegränsande skydd och dimensionerande
skadefall som rekommenderas bedöms att en tolerabel risknivå erhålls. De
förhållanden som idag råder på platsen med goda trafikförhållanden, högsta
tillåten hastighet av 30 km/h och robust barriär mot centrumområdet är viktiga
förutsättningar i denna bedömning.

Granskning och uppföljning av miljökonsekvensbeskrivningen sker på initiativ från Haparanda
kommun.
Miljökonsekvensbeskrivningen följer detaljplanens process fram till laga kraft-vunna
handlingar.

FORMELLA KRAV
Enligt PBL 4 kap. 34§ skall en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, upprättas om en detaljplan
medger en användning av mark eller av byggnader eller andra anläggningar som innebär en
betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark och vatten och andra
resurser. Miljökonsekvensbeskrivningen skall möjliggöra en samlad bedömning av en planerad
anläggnings, verksamhets eller åtgärds inverkan på miljön, hälsan och hushållningen med mark
och vatten och andra resurser.
Från och med den 21 juli 2004 gäller nya bestämmelser i plan- och bygglagen (PBL) och i
miljöbalken med anledning av EG-direktivet för miljöbedömningar av planer och program
(2001/42/EG). Då infördes nya krav på miljöbedömningar för översikts- och detaljplaner.
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BEHOVSBEDÖMNING, MKB
Kommunen anser att detaljplanen kommer att medföra betydande miljöpåverkan och enligt 6
kap. 11 § miljöbalken och innehållet i denna MKB skall följa 6 kap. 11-18 och 22
§§miljöbalken.
Länsstyrelsens har i sitt svar delat kommunens bedömning att planen kan innebära betydande
miljöpåverkan.
Samråd sker också med Torneå stad enligt MB 6 kap 15 §.
SYFTE MED DETALJPLANEN OCH MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGEN
Planens syfte är att ge möjlighet för centrumverksamheter såsom handel, hotell, kontor, skola,
biograf, restauranger och arena i kvarteret Patan inom området På Gränsen Rajalla i Haparanda
och Torneå.
Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är att belysa de miljökonsekvenser som uppstår
genom den förändrade markanvändningen som föreslås i detaljplanen. Konsekvenserna har
jämförts med ett s k nollalternativ som avser det aktuella planområdet utan att planförslaget
genomförs.
BESKRIVNING AV VAD DETALJPLANEN AVSER TILLÅTA
Centrumanläggningens bruttoyta uppgår enligt framtagna skisser till ca 115 000 m2. Den totala
byggrätten på mark är ca 140 000 m2. Totalhöjden begränsas till 24, 35 respektive 29 meter från
nollplanet för centrumdelen, och 90 meter för hotellet. Plushöjden för markplanet utgår från den
angränsande delen av Victoriatorget på +5.30 meter över nollplanet.

Principsektion
Parkeringsanläggningen dimensioneras för ca 1100 bilar och utgör totalt ca 38 000 m2 fördelade
på ett parkeringshus i norr med markparkering och 3 p-däck samt ett parkeringsgarage under
mark. Handel i 2-plan hyser ca 70 butiker, serveringar och service om totalt ca 30 000 m2
fördelade på två huskroppar, norr respektive söder om ett publikt gångstråk med ett tredje plan
innehållande en biograf, Haparandas nya gymnasieskola för ca 250 elever samt kontorslokaler.
Planen föreslås även rymma möjligheten för ett fjärde plan i den norra huskroppen för att kunna
möta efterfrågan av kontorslokaler. I planområdets sydvästra hörn föreslås en multiarena för
allsvensk ishockey och evenemang för upptill 4 500 personer om totalt ca 11 500 m2. Ett hotell
på gränsen mellan Sverige och Finland med byggnadsvolym i båda länderna med en total yta på
15 000 m2 fördelat på 20 våningsplan.
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Planillustration
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Byggnadsvolymer och användning
MILJÖMÅL
Miljömål och målsättningar finns på olika nivåer, från nationell till lokal nivå. De utgör grunden
vid den samlade bedömningen om detaljplanens genomförande med- eller motverkar till målens
uppfyllelse.
De miljömål som berörs av detaljplanen är och dess påverkan från detaljplanens genomförande:
• Frisk luft – ökade utsläpp kommer att ske från ökad bilism till följd av detaljplanens
genomförande. Redan i nuläget förekommer relativt stora mängder trafik i området på väg
E4 och väg 99. Utsläpp kommer också från anläggningar i Torneå. Kommunen bedömer
måttligt negativ påverkan på miljömålet.
• Levande sjöar och vattendrag – Den närliggande Stadsviken är reglerad för att förhindra
uttorkning och är således inte naturligt till dess vattenstånd. Detaljplanens genomförande
bedöms ge oförändrad effekt på miljömålet.
• Bara naturlig försurning – Ökad form utsläpp av kväveoxider från bilismen bidrar till
försurning. Miljömålet bedömspåverkas negativt av genomförandet.
• God bebyggd miljö – Den planerade bebyggelsen skall följa de regler och mål som finns
uppsatta för att bibehålla god bebyggd miljö. Miljömålet bedömspåverkas positivt av
genomförandet av detaljplanen.
• Begränsad klimatpåverkan – Den enskilda planerade exploateringen inom planområdet
kommer att få konsekvenser i form av utsläpp av växthusgaser. Bilanvändningen kan till
viss del öka och konsekvenserna blir främst lokala. Detaljplanens genomförande bedöms
medföra måttligt negativ påverkan på miljömålet.
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AVGRÄNSNING OCH ALTERNATIV
Miljökonsekvensbeskrivningen är avgränsad till att endast beröra de miljöaspekter som bedöms
relevanta för aktuell plan. Samråd har tidigare skett med länsstyrelsen i planprocessen för nu
gällande detaljplan på kv Patan och för Reven och Tinan. Kommunen anser att avgränsningen
fortfarande är aktuell. Miljökonsekvensbeskrivningen är avgränsad till följande miljöaspekter:
• Riksintressen och andra skyddsvärden
• Naturmiljö
• Ytvatten, dagvatten och grundvatten
• Landskapsbild
• Stadsbild
• Skuggbildning
• Hälsa och säkerhet – buller ochfarligt gods

Den naturliga geografiska avgränsningen för MKB är detaljplaneområdet men under
utredningen har även närmast kringliggande naturmiljö och verksamheter tagits med i
beskrivningen av konsekvenser.
•

•
•

Nollalternativet tjänar som jämförelse mot planerad etablering. Nollalternativet innebär
nuläget, dvs. vad händer inom detaljplanens påverkansområde i framtiden om inte
detaljplanen genomförs. Detta innebär att marken inom planområdet bibehålls som
översvämningsbenägen mark i ett område som runt om har centrumkaraktär.
Huvudalternativet (planförslaget)Miljökonsekvensbeskrivningen redovisar konsekvenser
som detaljplanen kan medföra vid exploatering av maximal byggrätt.
Ytterligare alternativ
Ytterligare alternativa lokaliseringar och begränsning av byggrätt har genomförts i tidigare
översiktsplanearbete och dessa alternativ har avförts från vidare utredning. De önskade
volymerna på byggrätt och närhet till goda kommunikationer begränsar de områden som
skulle kunna vara aktuella starkt. Kommunen anser att närheten till Haparanda centrum är
viktig och önskar ingen s k externetablering. Patan angränsar vidare till det svensk-finska
resecentrum som tagits i drift 2013-12-16. Arbetet med På Gränsen-området har pågått
sedan 1995 och den framtagna fördjupningen som antagits första gången år 2002 och
senaste gången 2013 visar den yta och mängd exploatering som kommunen önskar inom
området.
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FÖRUTSÄTTNINGAR, KONSEKVENSER OCH REKOMMENDATIONER
Nedan följer en beskrivning av planeringsförutsättningarna inom planområdet och vilka
konsekvenser planens genomförande innebär. Rekommendationer till miljöhänsyn i senare
skeden av planering och byggande redovisas där det är relevant.
Gällande regleringar och skyddsvärden
Riksintressen
Förutsättningar
Riksintressen skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada deras värden. Planområdet
ingår i ett riksintresseområde för naturvård och friluftsliv enligt Miljöbalken 3 kap 6 §. Behovet
av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas.
Riksintresseområdet utgörs av hela Torneälven som även är skyddat genom Natura 2000.
Tidigare ingick Stadsviken i Natura 2000-området men eftersom den inte längre utgör en
naturlig del av Torneälven har skyddet tagits bort.
Torneälven är av riksintresse enligt 4 kap 6 § (avser förbud mot vattenkraftsutbyggnad).
Väg E4 är riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8 §.
Konsekvenser
Torneälven utgör i sin helhet riksintresse för naturvård och friluftsliv.Planområdet utgör en
mycket liten del av de skyddade områdena och en utbyggnad enligt planerna bedöms inte
medföra påtaglig skada för riksintresset naturvård och friluftsliv. Grönområden i tätorten är
särskilt viktiga. Detaljplanen säkerställer grönområden i stadsmiljön genom bestämmelsen Park,
se planillustration sid 5.
Riksintresset för kommunikationer (väg E4) kommer inte att påverkas av detaljplanens
genomförande. Ny dragning av E4 är redan utförd, skyddsmuren är byggd och hastigheten är
reglerad till 30 km/h.
Riksintresset enligt 4 kap. 6 § (vattenkraftsutbyggnad) berörs inte av detaljplanen.
Nollalternativet påverkar inte riksintressena.
Fornlämningar
Förutsättningar
Fasta fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen. Inom området finns en minnessten.
Den är inte skyddad och ligger i parkområdet vid älven.
Konsekvenser
Minnesstenen berörs inte av kommande exploatering. Ingen påverkan sker på kända
fornlämningar. Om fornlämningar skulle påträffas under byggnationen ska arbetet avbrytas och
fornlämningen skall anmälas till länsstyrelsen.
Både planalternativet och nollalternativet innebär att minnestenen finns kvar.
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Fågelskyddsområde
Förutsättningar
Planområdet ligger inom ett fågelskyddsområde. Tidigare utgjordes fågelskyddsområdet av
mestadels naturmark i anslutning till Stadsviken och Torneälven. I och med etableringen enligt
På Gränsen projektet utgörs nu en del av fågelskyddsområdet av centrumbebyggelse.Inom
området för På Gränsen har 34 etablerade vatten- och strandfågelarter påträffats.

Fågelskyddsområde. På Gränsen området markerad med röd cirkel.
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Före exploatering enligt ”På Gränsen”. Aktuellt planområdet i röd cirkel.

Nuläge. Aktuellt planområdet i röd cirkel. Området är exploaterat enligt planerna med
centrumbebyggelse som förenar de båda städerna. Bebyggelsen enligt aktuell plan kommer att
ske inom kvarteret Patan, markerad med gul linje.

Konsekvenser
Fågelskyddsområdet har redan påverkats av bebyggelsen på svensk och finsk sida i området
som har omvandlat naturområdet till en del av städernas centrumområde. På Gränsen är dock av
relativt liten areal och genomförandet kommer sannolikt inte innebära stora skador på fågellivet.
Om det inom Stadsviken byggs lämpliga bosättningsholmar kan vigg, brushane, rödbena,
drillsnäppa och tärnor nyttja dem. Parkmarken inom planområdet erbjuder även fortsättningsvis
god miljö för en del av fågelarterna som uppehåller sig i området.
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Någon konflikt mellan den föreslagna etableringen och fågelskyddsområdet bedöms inte finnas.
Nollalternativet innebär att kv Patan bibehålls som grönyta med en liten vattenspegel, fåglar
kommer sannolikt att uppehålla sig på platsen.
Utredning om upphävande av fågelskyddsområdet är inte aktuellt under denna
detaljplaneprocess men frågan bör drivas av kommunen eftersom områdets förutsättningar för
fågelliv har förändrats.
Strandskydd
Förutsättningar
Strandskyddet är upphävt i gällande detaljplan men återinträder när ny detaljplan tas fram.
Särskilda skäl enligt miljöbalken för upphävandet av strandskyddet i detaljplanen:
•

Anläggningen är viktig för tätortsutveckling av orten Haparanda, Miljöbalken 7:18 c5

Planens syfte i förhållande till strandskyddet:
• Ändamålsenlig ändring av användningen kan inte genomföras utan att strandskyddet berörs
• Utbyggnad är i direkt anslutning till befintliga stadscentrum med centrumbebyggelse på
såväl svensk som finsk sida.
• Utbyggnad av området utgör en viktig del av utbyggandet av På Gränsen - området
• Utbyggnad av området kan inte genomföras utan att strandskyddet berörs
• Utbyggnad av området berör ej det rörliga friluftslivet
• Exploateringen av området har liten inverkan på växt och djurliv
• Vattendom för utbyggnaden finns meddelad av Finsk – Svenska gränsälvskommissionen
2002-06-28 enligt lag med anledning av gränsälvsöverenskommelsen den 16 september
mellan Sverige och Finland
• Gällande översiktsplan, antagen 2013-04-15, fördjupning centralorten redovisar området
som centrum.
• Angränsande plan för Storgatans förlängning har vunnit laga kraft i överensstämmelse med
fördjupning På Gränsen.
• Anslutande Finsk detaljplan för väg- och kvartersområde har vunnit laga kraft
Konsekvenser
Köpcentrumetenligt föreslagen plan uppförs inom 100 meter från Stadsviken och Torneälv, hela
kv Patan bebyggs.I kv Patan kommer djurlivet, främst vissa fågelarter, att påverkas då det
grunda vattnet försvinner. Det finns dock bra förutsättningar för djurlivet i EU-parken som även
den innefattar vatten.
Nollalternativet innebär att ingen ytterligare bebyggelse tillkommer inom strandskyddat område
vilket medför att djurlivet på platsen inte påverkas.

Miljökvalitetsnormer Vatten
Förutsättningar
I miljöbalkens 5 kap. finns regler om miljökvalitetsnormer (MKN). En MKN anger de
föroreningsnivåer som människor, miljön eller naturen tål. MKN får inte överskridas.
Det svenska genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten innebär att Sverige ska kartlägga
och analysera alla vatten, fastställa mål och kvalitetskrav och upprätta åtgärdsprogram för
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vattenmiljöerna i Sverige, samt att övervaka dem.Syftet är att uppnå målsättningen ”god
vattenstatus” i alla vatten som omfattas av direktivet senast år 2021.
Torneälven uppnår redan god status. Stadsviken bedöms inte som en naturlig vattenförekomst
och har därför inte blivit klassad.
Konsekvenser
Planområdet kommer anslutas till kommunens vatten- och avloppsnät. Dagvatten som kommer
till följd av stor del hårdgjorda ytor inom planen kommer att tas om hand genom avledning från
ytorna till anläggning för översilning. Där leds vattnet genom mark och vegetation och större
partiklar ansamlas innan utloppet till Torneälven sker.
Planens genomförande och nollalternativetbedöms inte påverkaTorneälvens vattenkvalitet
negativt. MKN kommer inte överskridas.

Miljökvalitetsnormer Luft
Förutsättningar
Trafiken i regionen bidrar lokalt till förekomst av föroreningar i området. Föroreningarna
förekommer framförallt i anslutning till väg E4 och väg 99. Några mätningar i Haparanda har
inte gjorts. I Torneå mäts föroreningshalter vid Rajalla (Länsiranta). Inga överskridanden av
MKN har konstaterats där.
Konsekvenser
De ökande trafikmängderna ökar generellt trafikföroreningarna i området. På den östra delen av
På Gränsen-området fördelas trafiken på flera trafikleder och föroreningarna sprids över större
ytor.
Gällande miljökvalitetsnormer får inte överskridas. Kommunerna ska mäta och kontrollera att
normerna uppfylls samt ta hänsyn till dem i sin planering och tillsyn. Kommunen bör jämföra
mätningar innan exploateringen med nya mätningar då exploateringen är slutförd för att
kontrollera att de gällande miljökvalitetsnormer inte överskrids.
Nollalternativet innebär att köpcentrumet inte byggs och färre fordon kommer att röra sig i
området, vilket i sin tur påverkar luftkvaliteten i positiv bemärkelse.
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Effekter på miljön
Naturmiljö
Förutsättningar
I området växer lövskog som röjts och huvudträdarten är björk. Därutöver växer bland annat
sälg, al och hägg i området. I och med landhöjningen, uppdämningen av viken och
invallningen(väg E4 och Grannigatan) har översvämningarna minskat i området.
Stadsviken utgör inte en naturlig del av Torneälven i och med att vattenytan upprätthålls genom
inpumpning av vatten norrifrån i kombination med vattenhållande dammar i söder invid väg
E4.Stadsviken har stor betydelse för fågellivet. Detta har beskrivits i tidigare avsnitt.
Inom området har inga hotade kärlväxter upptäckts enligt 1991 års registerinformation (Kaj
Virtanen, Torneå stads miljövårdssekreterare, muntlig information 2001-10-22).
Geotekniska undersökningar har genomförts i november 2004 och april 2011. Patan består av
1,0-3,5 m fyllning ovanpå morän. Delar av kvarteret utgörs av ytvatten som är djupast i norra
delen där uppmätt djup är 0,9 m.
Konsekvenser
Kvarteret Patan förändras markant med bebyggelse och hårdgjorda ytor på mark som tidigare
delvis haft karaktär av naturmark. Inom området finns dock inga hotade eller skyddsvärda
naturtyper, djur eller växter som kan bli påverkade av planens genomförande.
Park och vattenområdenöster om väg E4 kommer att bevaras och säkerställas i planen.
Naturmiljön i området är redan till hög grad påverkad av den omfattande exploateringen som
skett allt sedan 1979 med dåvarande E4 och Tullstationer på Svensk och Finsk sida.Senare av
ny bebyggelse i form av Köpcentrum, Bostäder, Kanal, Torg, Park etc. Det finns gott om
naturmiljö kvar som angränsar till planområdet.Planens genomförande bedöms inte ha någon
betydande negativ påverkan på naturmiljön i området.
Nollalternativet innebär att kvarteret Patan inte bebyggs och att nuvarande situation fortgår.
Ytvatten, grundvatten, dagvatten
Förutsättningar
Planområdet berör inga vattentäkter eller grundvattentillgångar.
Inventering av natur och vatten inom området har utförts i samband med Genomförandeplanen
för På Gränsen-området. Stadsviken är pga. vattnets fosforhalt och växtplanktonmängd
näringsrikt (eutrofierat). Vikens frodighet kommer till uttryck som riklig algproduktion. Vikens
grundhet, bottnens finindelade struktur och näringsrika vatten bildar en bra växtmiljö även för
stora vattenväxter, vilka finns inom stora områden i Stadsviken. I Stadsviken är kväve
begränsande för algernas och växternas tillväxt. I Stadsvikens vatten finns mycket järn och
nedbrutet organiskt ämne, humus, vilket bland annat orsakar vattnets bruna färg. Vattnets
buffertförmåga i Stadsviken är god, vilket innebär låg försurningskänslighet.
Stadsviken är helt avskild från Torne älv och vattenflödet upprätthålls genom pumpning i två
separata kulvertar med 1.2 meter i diameter som löper längs riksgränsen under Gränskanalen
och Victoriatorget.
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Årliga kontroller av vattenkvaliteten i Torneälven genomförs av Torneå och Kalix älvars
vattenvårdsförbund och åtgärder vidtas om de tagna proverna visar förändringar som kan
komma från gjorda exploateringar. Prover tas på alkalinitet och pH, näringsämnen, färg och
suspenderade ämnen, syretäring och metaller.
Konsekvenser
Under byggnadsarbetets gång uppkommer tillfälliga förändringar att uppstå för
grundvattennivån. Dessa har ingen skadlig påverkan. Grundvattennivån kommer att vara
oförändrad då projektet är avslutat.
Dagvatten kommer att uppstå på hårdgjorda ytor inom planen. Dagvattnet kommer att tas om
hand genom avledning från ytorna till anläggning för översilning där vattnet leds genom mark
och vegetation och där större partiklar ansamlas innan utloppet till Torneälven sker. Kontroll
bör utföras på det vatten som transporteras till Torneälven.
Dagvatten från väg E4 kommer att tas tillvara på samma sätt som dagvattnet som kommer från
hårdgjorda ytor utan leds undan via diken och dagvattensystem med sedimentation innan utlopp
sker i Torneälven.
Stadsviken och Torneälven bedöms inte bli ytterligare påverkad av exploateringen. Det
dagvattnet som uppkommer renas innan det släpps ut i älven. De årliga kontroller som tas i
älven gör att åtgärder tidigt kan sättas in om negativ påverkan skulle uppstå.
Nollalternativet påverkar inte Stadsviken, Torneälven eller grundvattnet. Eftersom inga nya
hårdgjorda ytor skapas tillkommer inget nytt dagvatten i planområdet.
Översvämningsrisk
Förutsättningar
Torneälven drabbas nästan varje år av problem med översvämningar i samband med
islossningen. På 1980-talet skedde flera svåra islossningar vilket ledde till ett svensk-finskt
samarbete för att ta fram skadeförebyggande åtgärder. Projektet utmynnade i åtgärdsförslag
gällande prognoser och varningar, tekniska åtgärder och riskzonkartering. SMHI har tagit fram
tre rapporter om islossning och översvämning:
-

Hydrologi nr 25, 1989, Svåra islossningar i Torneälven, Förslag till
skadeförebyggande åtgärder
Hydrologi nr 115, 2011, Detaljerad översvämningskartering av nedre
Torneälven
Hydrologi nr 118, 2012, Islossning i Torneälven

Rapporten från år 1989 baserar sig på verkliga fall samt uppskattningar av översvämningar i
Haparanda/Torneå och belyser bland annat de risker som uppstår om det bildas isproppar i älven
mellan städerna eller strax söder om dem.
Rapporten från 2011 behandlar översvämningar på grund av höga vattenflöden i älven.
Karteringen beskriver ett antal flöden som kan uppstå med olika sannolikheter och återkomst.
Översvämningskarteringen tar inte hänsyn till eventuella isdämningar som kan uppstå, i
rapporten från 2012 ges därför en kompletterande beskrivning av isläggning och islossning.
Haparanda och Torneå har också minskat riskerna för översvämningar i städerna genom att man
gemensamt har utfört en muddring av mynningsområdet i havet utanför Torneälven för att
minska riskerna för isproppar. Muddringen har utförts under hösten 2013.

14(28)

MKB GRANSKNING PBL 5:18

Vattendom för På Gränsen-området och dess projektering har meddelats av Finsk-Svenska
Gränsälvskommissionen, 2002-06-28. Domen anger att anläggning skall utformas så att det
klarar vattenståndet RH2000 +5,15 m. Vattendomen grundar sig bland annat på SMHI:s rapport
samt de kända konstaterade översvämningarna.
Konsekvenser
Planerad byggnad skall ur säkerhetssynpunkt grundläggas och utföras så att den uppfyller
gällande vattendom för området. Detaljplanen följer även gällande detaljplaner i Sverige och
Finland avseende lägsta grundläggningsnivå och de erfarenheter som Torneå stad gjort med
köpcentrumet (byggt 2008) på finsk sida. Haparanda tillämpar SMHI:s rapporter om islossning,
isproppar och översvämning i Torneälven genom att i detaljplaner och bygglov ange att alla nya
byggnader skall stå emot beräknade 100-årsflöden utan att skadas allvarligt.
Planerad bebyggelse på kvarteret Patan bedöms med föreslagna skyddsåtgärder ha ett
godtagbart skydd mot översvämningar.
Nollalternativet innebär att inga byggnader uppförs och därmed inte heller kan komma till skada
vid översvämningar.
Landskapsbild
Förutsättningar
Haparanda och Torneå städer ligger på flack mark intill Torneälven. Tidigare fanns en tydlig
gräns av obebyggd mark för kontroll och övervakning mellan städerna. I och med ländernas EU
- inträde 1995 och På Gränsen/Rajalla projektet har gränsområdetutvecklats till en urban miljö
med inslag av öppna ytor i form av parker och vatten. Väg E4 skär genom området och har en
framträdande roll. Flera lokalgator och gc-vägar går även genom området. Gränsbågen som
även fungerar som översvämningsskydd löper från torget och leder ut mot älven på både
svenska och finska sidan.
Bebyggelsen i centrum är småskalig och håller mestadels 3-4 våningar. Mellan centrum och
planområdet är bebyggelsen glesare och varierar i höjd upp till 5 våningar, i denna del finns
mycket grönyta, både i form av parkmark och gröna ytor i bostadskvarteren. Byggnaderna på
norra sidan av E4 utgörs av stora byggnadskroppar med stor andel hårdgjorda ytor för
markparkering. Här finns sparsamt med grönområden. Se ortofotosid 15.

Resecenter
(befintlig byggnad)

Planerat köpcentrum
kv Patan

TORNEÅ
CENTRUM

HAPARANDA
CENTRUM

Vy från söder (Resecentrum och byggnadsvolymerna i Haparanda centrum finns inte med på
bilden)
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Ortofoto över delar av Haparanda och Torneå städer. Området norr om väg E4 (inom blå linje)
består av främst stora byggnadskroppar.

Konsekvenser och rekommendationer
Hela kv Patan kommer att utgöra en större sammanhängande byggnadskropp med volymer i
olika höjder, se skiss sid 4 och 6.Detaljplanen medger en högre byggnadshöjd för hotellet som
ska stå på gränsen med lika stor del i Haparanda och i Torneå. Byggnaden tillåts maximalt vara
85 meter vilket innebär ca 20 våningar.
Hotellet kommer att bli ett nytt framträdande landmärke som markerar nationsgränsen.Den
storskaliga exploateringen av kv Patan stämmer skalmässigt med omkringliggande bebyggelse
men kan uppfattas dominant för landskapsbilden i området, samtidigt behöver väg E4 större
volymer i sin närhet för strukturens skull.I planområdet ingår ävengrönstråk och parker som ger
utrymme och minskar känslan av ett kompakt handelsområde.Köpcentret kan bli en bra fond
bakom parkerna.
Planens genomförande bedöms ha en positiv inverkan på landskapsbilden.
Nollalternativet innebär att den sammanbyggdacentrumkärnan uteblir och därmed behålls den
oexploaterade ytan (kv Patan) som avgränsar städerna.Nollalternativet bedöms ha negativ
inverkan på landskapsbilden.
Stadsbild
På nationsgränsen finns en gränskanal och Victoriatorget som fungerar som samlingsplatser.
Köpcentret Rajalla vänder sig med entréer dels mot Victoriatorget och dels mot deras huvudgata
genom centrum. I planområdets närhet finns Rajalla köpcenter, kontor, resecentrum och
bostäder som ger ett varierat intryck av bebyggelse. Det finns gott om vatten- och grönområden
och anlagda gångstråk och cykelvägar. Intill de stora byggnadskropparna (IKEA, Rajalla) finns
även stor andel hårdgjorda ytor.
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Vy från resecentrum mot västra entrén

Victoriatorget
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Vy från E4 mot Victoriatorget
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Konsekvenser
Skisser gällande kvarterets utformning har upprättats under planprocessen, illustrationerna visar
ett tänkbart utseende. En sammanhållen byggnadskropp där volymerna får var sitt visuella och
arkitektoniska uttryck bidrar till att ge Barents Center en stadsmässig och attraktiv profil. De
fasadmaterial som är aktuella är trä, glas, metall och sten. Det slutliga utseendet avgörs vid
bygglovansökan.
Fasaderna mot Storgatan, Grannigatan och Victoriatorget kommer i huvudsak att präglas av
glasade delar med avsikt att berika gatu- och torgmiljön med ljus och aktivitet.Fasaden mot E4 i
söder kommer att utföras helt tät, utan öppningar men omsorgsfullt utformad särskilt med
hänsyn till belysning och skyltning eftersom anläggningen kommer att synas väl från väg E4
och Haparanda centrum. Kvarterets norra del domineras helt av ett parkeringshus, här är det
viktigt att utforma fasaderna utifrån perspektivet att på bästa sätt berika gaturummet med hjälp
av till exempel belysning och inslag av växtlighet om möjligt. Inte minst gäller detta fasaden
mot Torneå som direkt berör det angränsande bostadsområdet.
Kvarteret Patan är en av de sista delarna att bebyggas enligt På Gränsen-projektet. När kvarteret
har bebyggts kommer Haparanda och Torneå städers centrumområden vara sammanbyggda och
därmed kan en gränsöverskridande, internationell, intressant och mångsidig stadsbild skapas.
Planens genomförande bedöms ha en positiv inverkan på stadsbilden.
Nollalternativet innebär att den sammanbyggda och gränsöverskridande centrumkärnan enligt
På Gränsen projektet inte uppförs. Kvarteret Patan förblir ett obebyggt område i en miljö som
för övrigt har centrumkaraktär. Nollalternativet bedöms ha negativ inverkan på stadsbilden.

Skuggbildning
Detaljplanen tillåter en byggnad på +90 meter över nollplanet vilket innebär en byggnadshöjd
på ca 85 meter.
En solstudie har genomförts för att se hur byggnaden kommer att påverka omgivningen.
Modellen som använts i skuggstudien utgår från maximal byggrätt. Se bilder från kl 7:00, 10:30
och 16:30 (svensk tid) på följande sidor.
Konsekvenser
Hotellet kommer att medföra skuggbildning som påverkar omkringliggande byggnader främst
norr och öster om kvarteret Patan, på finska sidan. De tre flerbostadshusen i Torneå kommer att
skuggas vid lunchtid när solen står lågt men ingenting under de sommarmånader då solen står
högre. Detsamma gäller Suensaaris, kvarter 2 i Torneå som skuggas vid 16-17 tiden, svensk tid.
Planens genomförande bedöms ha godtagbar negativ påverkan genom skuggbildning. Det är
relativt få byggnader som skuggas under en kort tid av dagen. Påverkan är minst under
sommaren.
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Mars kl 7:00

Juni kl 7:00
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Mars kl 10:30

Juni kl 10:30
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Mars kl 16:30

Juni kl 16:30
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Effekter på hälsan
Buller
Förutsättningar
Riksdagen antog i mars 1997, vid beslut enligt propositionen 1996/97:53, riktvärden för
trafikbuller. Riktvärdena anger en långsiktig ambitionsnivå för ljudmiljöns kvalitet. Riktvärdena
är inga rättsligt bindande normer men ska vara vägledande i planeringen. Strävan ska vara att
uppnå riktvärdena där så är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
Idag finns ingen bebyggelse inom planområdet som påverkas av buller från väg E4. Bostäder,
som är mest känsligt för bullerstörningar, tillåts inte i planområdet.
Hastighetsbegränsningen är 30 km/h på väg E4 och 50 km/h på lokalgatorna.
Trafikbuller som påverkar planområdet uppkommer både vid väg E4 och vid lokalgatan. Väg
E4 står för de höga trafikmängderna och ger därmed de största bullernivåerna. Vid E4 finns en
vall som även dämpar buller. Hastigheten är begränsad till 30 km/h på E4 och 50 km/h på
Grannigatan och Storgatan, hastigheten hålls även nere pga. cirkulationsplatser och den
planerade upphöjda övergången på Grannigatan.
Konsekvenser
En stor andel av den trafikalstring som den föreslagna bebyggelsen orsakar utgörs av fordon
som redan belastar gatunätet för färd till andra handelsplatser eller besöksverksamheter, mellan
40- 50 % av trafikalstringen antas redan färdas på omkringliggande gator. Det ger att totalt
mellan 500- 600 nya fordonsrörelser kan tillkomma under de maxtimmar som det nya kvarterets
verksamheter uppvisar.
Kvarterets besökande som kommer med bil antas till 75 % färdas via Storgatan till/från E4, 25
% via Storgatans förlängning med passage av gränsen samt ca 5 % via Grannigatan västerut
(bland annat till/från Ikea).
Störningar från trafikbuller i planområdets utomhusmiljö bedöms som acceptabla eftersom
hastigheten är låg, vallen mellan Patan och E4 dämpar bullret ytterligare. Verksamheterna i
köpcentrumet bedöms inte påverkas av buller.
Både Tullparken och EU-parken ligger nära väg E4 och är redan påverkade av trafikbuller. I
dagsläget behövs inga bullerdämpande åtgärder men då trafikmängden ökar kan trafikbullret bli
störande, då kan bullerdämpande åtgärder i form av låga plank behöva uppföras.
Nollalternativet innebär att det inte tillkommer ytterligare trafik pga. köpcentrumet. Ingen
försämring på ljudmiljön i parkerna väntas och inga bullerdämpande åtgärder behöver uppföras.
Säkerhet, farligt gods
Förutsättningar
Det aktuella planområdet är beläget nära väg E4, vilken är en primär transportled för farligt
gods. Arenan och de sydligaste delarna av köpcentrat planeras att uppföras ca 20 meter från
vägkant. Vägen har mycket god standard på den aktuella vägsträckan och har en skyltad
hastighet av 30 km/h. En ca 1 meter hög mur/vall löper mellan vägen och stora delar av området
och förhindrar mekanisk konflikt mellan ett avåkande fordon och den planerade bebyggelsen.
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Konsekvenser
Länsstyrelsen i Norrbotten har utgivit preliminära rekommendationer avseende skyddsavstånd
till transportleder för farligt gods (Länsstyrelsen i Norrbotten, 2012). Enligt dessa
rekommendationer bör en lämplighetsutredning alltid göras inom ett riskhanteringsavstånd på
150 meter och om planerna avviker från rekommenderade avstånd bör en riskanalys
genomföras. Utgångspunkten är att särskilda åtgärder normalt ej behöver vidtas vid avståndöver
150 meter från vägkant.
Syftet med riskanalysen är att undersöka om olycksriskerna avseende farligt gods är acceptabla
med den utformning och det användningsområde som föreslås och vilka säkerhetshöjande
åtgärder som bör beaktas för att avsteg från Länsstyrelsen rekommenderade avstånd ska kunna
medges.
Riskanalysen (Kvantitativ riskanalys farligt gods Barents Center, dec 2013)omfattar
identifiering av skadehändelser samt beskrivning av mängder och typer av farligt gods som
bedöms transporteras på vägen (E4) förbi området. Baserat på detta genomförs sannolikhetsoch konsekvensberäkningar för olyckor med farligt gods. Riskanalysen utmynnar i en värdering
av risknivån för de personer som kommer att vistas inom området. Brand i byggnader eller
risker för miljön ingår inte. Belastningskrafter, detaljutformning och hållfasthetsberäkningar av
eventuella säkerhetshöjande åtgärder ingår inte i utredningen.
Risknivåer har beräknats och jämförts mot kriterier allmänt tillämpade inom samhällsplanering
utmed farligt godsleder (SRV 1997). Risknivåer har beräknats för individ- och samhällsrisk.
Jämfört med dessa kriterier hamnar individrisken på en risknivå där skyddsåtgärder skall
värderas ur kostnad nytta synpunkt.
Beräknad samhällsrisk ligger, utan hänsyn till studerade skyddsåtgärder, strax över kriteriet
vilket innebär att risken inte bedöms som acceptabel. De händelser som påverkar samhällsrisken
i störst utsträckning härrör från olyckor med LNG-transporter. Detta är naturligt då LNG
(flytande naturgas) är det ämne för vilket i särklass flest transporter förväntas förekomma,
samtidigt som en olycka har ett påverkansområde som potentiellt kan ha stor påverkan på
området. Samhällsrisken reduceras med införande av rekommenderade skyddsåtgärder. Med
hänsyn till dessa åtgärder hamnar samhällsrisken inom det område som enligt kriteriet är
tolerabelt om vidare skyddsåtgärder inte kan anses ekonomiskt eller praktiskt rimliga.
Jämfört med de riktlinjer som utfärdats av Länsstyrelsen i Norrbotten innebär den föreslagna
exploateringen flera avsteg. Även detta innebär att kompenserande skyddsåtgärder bedömts
erforderliga.
De åtgärder som rekommenderats för Barents Center syftar till att:
• Reducera sannolikhet för olycka och begränsa olycka till vägområdet
• Begränsa antalet personer som kan bli utsatta för en viss olyckseffekt
• Motverka strålningseffekter från dimensionerande brandscenario
• Motverka effekter från dimensionerande explosionsscenario
I samband med utveckling längs med farligt godsleder måste en bedömning göras för att å ena
sidan ta hänsyn till säkerhet med avseende på farligt gods och å andra sidan nyttan med
utvecklingen, exempelvis jobbskapande och tillväxt i regionen. Bedömningar beträffande avsteg
från uppsatta riktlinjer, områdets lämplighet, krav på skyddsåtgärder mm, bör baseras på en
balanserad sammanvägning utifrån de olika krav och förhållanden som finns. I detta projekt har
ambitionen med arbetet med riskfrågor varit att hitta ”rätt nivå” på skydd och lämpliga lösningar
för att förbättra riskbilden för den föreslagna etableringen. Stor vikt har lagts på att
värdera/bedöma vilka skydd som är rimliga med hänsyn till riskbilden.
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Reducera sannolikhet för och skapa avstånd till olycka
För att reducera sannolikheten för farligt godsolycka samt säkra att ett utsläpp bibehålls nära/på
vägbanan rekommenderas följande skyddsåtgärder:
• Vägområdet ska så långt möjligt hållas fritt från skarpa/hårda föremål.
• Barriär/skydd mellan studerat område och studerad farligt godsled ska finnas som
motverkar att vätska rinner in på området.
• Barriär/skydd som förhindrar mekanisk konflikt mellan avåkande fordon och planerad
bebyggelse.
Dagens utformning av aktuellt vägavsnitt där ett förstärkt vägräcke över GC-tunneln övergår i
en vall med stödelement utanför Barents Centrum anses uppfylla dessa krav.
Dagens hastighetsbegränsning till 30 km/h är en av förutsättningarna som gjorts i studien.
Denna hastighetsbegränsning bör därmed bibehållas.
Begränsa antalet människor som kan bli utsatta för en viss konsekvens
Med tanke på närheten till vägen bör utformning av byggnaden och dess användande i så stor
utsträckning som möjligt planeras på ett sätt så att antalet människor som kan påverkas
begränsas. För att uppnå detta rekommenderas följande skyddsåtgärder:
• Området mellan Barents Center och E4 skall ej utformas på ett sätt som uppmuntrar till
stadigvarande vistelse.
• Det ska vara möjligt att utrymma alla lokaler bort från E4. Säker utrymning, bort från
E4, ska kunna ske vid dimensionerande pölbrand (motsvarande 200 m2 bensin).
• Publika entréer ska ej finnas mot E4 och bör undvikas inom 50 meter från E4.
• I möjligaste mån placeras utrymmen med låg persontäthet närmast leden.
Reducera/motverka strålningseffekter
En gasbrand eller gasmolnsexplosion som konsekvens från en olycka med brandfarlig gas ger
ett stort bidrag till den totala samhällsrisken. Det bedöms därför vara viktigt att införa åtgärder
som skyddar från konsekvensen av denna typ av olycka.
• För att förhindra att brandfarlig gas tränger in i byggnaden skall ventilationsintag
placeras högt och vänt från E4. Om betryggande avstånd från E4 ej kan uppnås kan
luftintag kompletteras med system för detektion av brandfarlig gas och nedstängning av
ventilationssystem.
• Åtgärder ska vidtas för att förhindra gasinträngning vid utfart för
transportfordon/varubilar på västra fasaden, närmast E4. Detta kan åstadkommas genom
att port normalt hålls stängd och/eller genom styrd ventilation.
• Fasad mot E4 samt gavlar och tak med alla ingående komponenter skall, inom 50 meter
från vägkant, dimensioneras för att motstå dimensionerande pölbrand på E4
(motsvarande 200 m2 bensin). Dessa delar skall vara av obrännbart material. Tak och
väggar ska vara isolerade för värmestrålning i den omfattning som krävs för att
säkerställa säker utrymning. Krav som ska uppfyllas är att:
Förhindra antändning
Möjliggöra säker utrymning
Förhindra brandspridning
Ge räddningstjänsten tid att ingripa mot farligt godsolyckan
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Uppfyllande av dessa krav ska dokumenteras. Lösningar kan variera beroende på slutlig
utformning och vilka konstruktionslösningar som väljs men troligen erfordras en brandklassning
motsvarande minst EI30.
Motverka effekter från dimensionerande fall för explosion
Dimensioneringen ska ha som mål att undvika storskaliga konsekvenser på byggnader. Att helt
förhindra skador på byggnader och, i viss omfattning, personer bedöms däremot inte som
realistiskt. I riskanalysen har förutsatts att gasmolnsexplosion resulterar i 1 % omkomna av de
personer som vistas inomhus på ett avstånd mindre än 100 meter från vägen.
Grunden i dimensioneringen är troligen en robust betongstomme mot E4. Denna ska
dimensioneras för att behålla sin integritet vid dimensionerande scenario.
Taket ska i så stor utsträckning som möjligt dimensioneras för att klara dimensionerande
lastfall, syftet med dimensioneringen är att undvika kollaps. Däremot kan skada på byggelement
och installationer tolereras.
Fönsterpartier bör i möjligaste mån undvikas inom 50 meter från E4. Fönster inom 90 meter
från E4 ska utformas/dimensioneras för att förhindra splitter vid redovisade laster.
Slutsats riskbedömning
Säkerhetshöjande åtgärder krävs inom att avstånd av 150 meter från vägkant.Med de
förebyggande och skadebegränsande skydd och dimensionerande skadefall som rekommenderas
bedöms att en tolerabel risknivå erhålls. De förhållanden som idag råder på platsen med goda
trafikförhållanden, högsta tillåten hastighet av 30 km/h och robust barriär mot centrumområdet
är viktiga förutsättningar i denna bedömning.
Ytterligare säkerhetshöjande åtgärder och/eller krav på robusthet har ej bedömts erforderliga
eftersom sannolikhet för scenarier överstigande rekommenderade kriterier bedöms som mycket
låga.
Även vid nollalternativet sker transporter med farligt gods på väg E4. Nollalternativet innebär
att färre personer och fordon färdas genom eller uppehåller sig i området vilket är positivt ur
risksynpunkt.

Effekter på hushållning med mark, vatten och andra resurser
Mark- och vattenanvändning
Förutsättningar
Vattensystemet och strandområdena för På Gränsen-området fungerar huvudsakligen som
friluftsområde och är sålunda ett betydelsefullt naturområde ända in till städernas centrala delar.
Planområdet består till största del av naturlig och översvämningsbenägen mark.
Konsekvenser
Planens genomförande ändrar områdets karaktär till en mer urban miljö. Gc-vägnätet är väl
utbyggt och bidrar till att området även i fortsättningen kommer vara en plats för motion och
goda friluftsmöjligheter.
Tillgängligheten till rekreation och friluftsområde för människor boende i området värderas
högt i kommunens översiktsplan, vilket har lett till åtgärder utanför planområdet. Bland annat är
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stranden mot Stadsviken och Torne älv upprustad. Söder om centrum finns också
naturreservatet Riekkola som erbjuder friluftsmöjligheter. Inom planområdet kommer parkerna
och gränstorget att tjäna som strövområde.
Energi
Förutsättningar
Området saknar för närvarande byggnader och därmed är förbrukningen av värme och el
mycket liten.
Den energi som fordonstrafiken behöver förbrukas framförallt i lokaltrafik mellan Torneå och
Haparanda men även för den andel trafik som passerar Haparanda och Torneå. I dagsläget
passerar ungefär 11 000 fordon per dygn gränspassagen mellan Sverige och Finland. Ca 1000 av
dessa passerar både Haparanda och Torneå städer. Fordonstrafiken utgörs i första hand av
privatbilism.
Konsekvenser
Området som kommer att bebyggas kommer att kräva ett ökat energibehov i form av värme och
el. Om På Gränsen-området blir ett tätt bebyggt centrum är detta mer resurssparande än en gles
bebyggelsestruktur. Under arbetet med färdigställandet av byggnader, vägar osv. består
energibehovet till största del av bränsle till arbetsmaskiner och elförsörjning till arbetsplatserna.
Den svenska och finska regionala och lokala kollektivtrafiken knyts samman med det nya
gemensamma resecentrumet som nav. Gång- och cykelvägnätet mellan På Gränsen området och
respektive stadskärnor är väl utbyggt. Genom förbättrad kollektivtrafik och bra gc-nät minskas
behovet av privatbilism vilket leder till att fordonstrafikens energibehov minskar. Den totala
mängden trafik genom området kan dock öka då området blir mer attraktivt vilket leder till att
fordonstrafikens förbrukning av energi ökar.
Störningar under byggskedet
En stor mängd transporter kommer att krävas och under markarbetena och byggnationen
kommer störningar att uppstå för boende och verksamma i området. Störningarna kan begränsas
om arbetet utförs under en kort begränsad tid samt om arbetet utförs under dagtid. Byggskedet
bedöms ta 18-24 månader.
Under byggnadsarbetets gång uppkommer tillfälliga förändringar att uppstå för
grundvattennivån. Dessa har ingen skadlig påverkan. Grundvattennivån kommer att vara
oförändrad då projektet är avslutat. Då flödet mellan Stadsviken och Torneälven sker genom
kulvert så finns också möjligheten att stänga detta flöde vid arbeten i finkorniga sediment som
medför grumling.
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GRANSKNING OCH UPPFÖLJNING
Granskning av MKB har under hela detaljplaneprocessen skett av kommunens tjänstemän inom
berörda förvaltningar. Under samrådet och utställningen för detaljplanen får myndigheter, bl.a.
Länsstyrelsen, Trafikverket samt allmänheten yttra sig om både detaljplanen och denna MKB.
Synpunkterna skall redovisas i kommande samrådsredogörelse för detaljplanen.
Övervakning ska ske under planens genomförande. Mätning av miljökvalitetsnormerna ska
övervägas innan arbetet påbörjas, under pågående arbete och när arbetet har avslutats.
Kommunens samhällsbyggnadskontor har en viktig tillsynsfunktion under byggnationerna och
ska även fungera som koordinator gällande kontroller och uppföljning av fastslagna riktlinjer.
Uppföljning efter den antagna detaljplanen sker av samhällsbyggnadskontoret som också
bestämmer tidpunkten för detta. Under uppföljningen ska de av MKB redovisade
konsekvenserna utvärderas och en översyn av projektets påverkan på miljö, människor och djur
bör genomföras. Kommunen bestämmer själv djupet av redovisningen och hur resultatet ska
offentliggöras.
MKB-PROCESSEN
Arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen har utförts av MAF Arkitektkontor AB på uppdrag
av Haparanda kommun.
MAF Arkitektkontor AB, Luleå
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