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Plankarta med bestämmelser. Denna handling blir juridiskt bindande när detaljplanen
vinner laga kraft.
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Planprogram
Planillustration
Miljökonsekvensbeskrivning, MKB
Samrådsredogörelse
Utlåtande
Grundkarta
Fastighetsförteckning

Följande handlingar antages:
• Plankarta med bestämmelser
• Planbeskrivning
• Genomförandebeskrivning
• Utlåtande

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Planens syfte är att ge möjlighet att skapa ett handelsområde i anslutning till Haparanda
centrum samt till det planerade På Gränsen-området. Handeln som får bedrivas inom området
skall vara storskalig. Fastigheterna avstyckas efter intressenternas behov. Trafikmatning sker
från två håll via rondeller från väg E4 och väg 99 och interna vägar sköter trafiken inom
kvarteret. Erforderliga parkeringsytor finns placerade söder om byggrätterna, mot väg E4.
En separat miljökonsekvensbeskrivning är upprättad för den påverkan som planen orsakar.
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PLANDATA
Lägesbestämning
Planområdet ligger på norra sidan av väg E4 vid infarten till Haparanda och slutar innan väg
99 norrut mot Pajala.

HAPARANDA
Ridskola
Björka

Bilserviceområdet
väg 99 mot
Pajala
väg E4 mot
Torneå

NORR

Figur 1. Översikt över planområdet Björka, Haparanda.

Areal
Planområdet består av ca 22 hektar mark.
Markägoförhållanden
Marken inom området till största del av Haparanda kommun. Haparanda 10:14 ägs av
Haparanda Värmeverk AB.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
Gällande översiktsplan för Haparanda kommun är antagen av kommunfullmäktige
1990-11-19 och redovisar för planområdet industri, grönområde samt jordbruksmark.
Den kommuntäckande översiktsplanen är under omarbetande och beräknas kunna antas under
2006. Förslaget till ny översiktsplan redovisar handel inom planområdet se figur 2.
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Figur 2. Utdrag ur Haparanda stads förslag till översiktsplan 2006.

Riksintressen
Planområdet berörs delvis av två riksintresseområden:
- Riksintresse för naturvården (orörd fjällälv, intresseaspekter på hydrologi och ekologi)
- Riksintresse för det rörliga friluftslivet (naturstudier, båtsport, kanotpaddling och
fritidsfiske)
Förutom dessa två områden är även väg E4 samt 99 av riksintresse.
Planområdets intrång på riksintressena bedöms litet och bedöms inte påverka riksintressena
negativt.
Strandskydd samt landskapsbildsskydd berörs ej.
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
Gällande detaljplaner inom området är:
Detaljplan för del av Haparanda 25:1 m fl samt väg 400 (delen E4-Marielundsvägen), laga
kraft 1995-06-08. Planen medger bostäder, odlingsmark, lokalgata samt tekniska
anläggningar.
Detaljplan för Haparanda hetvattencentral, laga kraft 1984-04-30. Planen medger industri,
bensinstation och tekniska anläggningar.
Detaljplan för del av fast 10:1, område vid bilservice, laga kraft 1988-12-13. Planen medger
handel.
Haparanda 25:1 m. fl. Idrottsområde Marielund, laga kraft 1988-11-04. Planen medger
idrottsplats med ishall.
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Detaljplan för Norrmalmsområdet, laga kraft 1988-05-02. Planen medger industri och handel.

Detaljplan som angränsar till planområdet:
Detaljplan för kv Mjärden, handelsområde, laga kraft 2005-07-12. Planen medger storskalig
handel.
Miljöbedömning
En separat miljökonsekvensbeskrivning är upprättad. Den behandlar de frågor som bedöms ge
den största förändringen och påverkan av områdets exploatering.
Kommunala beslut
Kommunstyrelsen har 2005-09-19, § 101, beslutat att uppdra samhällsbyggnadsnämnden att
göra detaljplanprövning kring Björka-området för livsmedel, volymhandel och camping.
Samhällsbyggarnämnden har 2005-10-25, § 70, beslutat att uppdra samhällsbyggnadskontoret
att påbörja detaljplanearbetet avseende Björka.

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER
Natur, geoteknik
Marken inom planområdet är odlad jordbruksmark med inslag av skogspartier.
Geoteknisk undersökning utförd av SWECO VBB 2006-02-10 visar på 3-6 m mäktiga mycket
lösa sedimentära jordarter samt en ytlig grundvattennivå.
Den geotekniska undersökningen föreslår:
”Grundläggning
Att överbelasta marken med fyllnadsmassor så att sättningsrörelser utvecklas i förtid anses
vara en lämplig förberedande åtgärd om tidsplanen tillåter längre liggtider troligen runt 6
månader. Denna metod bidrar till schaktarbete i den miljöpåverkande sulfidjorden begränsas.
Undergrunden skall tillföras erforderliga dränering samt kapillärbrytande och
materialavskiljande lager.
Massutskiftning

Utförs en massutskiftning ersätts de sedimentära jordarterna med grovt krossmaterial som
anläggs direkt på naturlig morän. Här kommer omfattande schaktningsarbete erfordras till stor
del inom sulfidjordar.
Grundläggningsmetoden tillämpas bäst där sedimenttjockleken är minst i de norra delarna av
området. Undergrunden skall tillföras erforderliga dränering samt kapillärbrytande och
materialavskiljande lager.
Plintar/Pålar

Grundläggningen kan utföras med grävda plintar eller slagna pålar där tillskottslaster förs ned
till underliggande fast morän.
Här skalls särskild hänsyn tas till anslutningar, trappor och insteg där differentialsättningar
kan uppstå.
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Grundläggningen anses vara kostsam.
Parkeringar och körytor
Eftersom den naturliga marken är tjälskjutande och har låg bärighet erfordras en väl
dimensionerad överbyggnad. Tillskottslasten av överbyggnad kommer att medföra
sättningsrörelser. Likt tidigare rekommendationer föreslås en förbelastning av området innan
parkerings- och körytor anläggs.
Bäcken
Den nivåskillnad som finns mellan markytan och bäckfårans botten kan skapa
stabilitetsproblem då markens materialparametrar bedöms som låga. Skall marken i bäckens
närområde nyttjas bör man säkerställa att markområdet klarar förväntade belastningar.
Sulfidjordar
Vid fältundersökningar har sulfidhaltig jord påträffats vid samtliga provtagningspunkter.
Sulfidjorden påträffas från ca 2 m djup från markytan.
Skall schaktning utföras på dessa djup rekommenderas laboratorieanalyser för att bedöma
jordens försurande egenskaper. Detta för att finna lämpliga användningsområden för
uppkomna schaktmassor.
I vissa fall klassas sulfidjordar som miljöfarligt avfall och hanteringen av sådana produkter är
tillståndspliktig. ”
Den geotekniska undersökningen föreslår att provtagning som erhåller ostörda markprover för
laboratorieanalyser utförs. Resultaten av analyserna möjliggör kontroller för förväntade
liggtider vid belastning och säkrare beräkningsmöjligheter av sättningarnas storlek.
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.
Bebyggelseområden
Området är idag obebyggt. Norr om planområdet ligger en rid- och smådjursanläggning.
Möjligt expansionsområde för verksamheten begränsas nu söderut med denna detaljplan. Om
behovet i framtiden skulle uppstå kan mark väster om stallet bli aktuell.
Nordöst om planområdet ligger befintliga handelsverksamheter. Väg E4 ligger söder om
planområdet och skyddsavstånd mellan väg och byggnader kommer att upprätthållas. På södra
sidan av väg E4 ligger småhandel och småföretagare som beräknas få ett uppsving när denna
handelsetablering påbörjats.
Bebyggelsen som avses uppföras inom planområdet är avsett för handelsändamål och
storskalig sådan. Total byggnadsarea inom området är 48 000 m2 som uppdelas på ett flertal
enheter. Inom området önskas inte handelsgallerier med flera mindre butiker utan inom
planområdet skall storhandel i form av exempelvis matvaror, bygghandel, elektronik och
dylikt förekomma.
I zonen närmast byggnaderna avsätts yta för gående till och från affärerna. Inom denna zon
skall fordon ej framföras.
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Byggnadshöjden regleras max 12 meters nockhöjd och endast en våning för att byggnaderna
inte skall bli alltför dominanta. Ett skylttron tillåts vid den södra infarten från väg E4 och för
denna är byggnadshöjden högre, 29 meter. Vi bygglovansökan av skylttornet skall dialog
hållas med Vägverket.
God tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga skall
eftersträvas vid all nybyggnation. Parkeringsplatser för rörelsehindrade skall anordnas nära
entréerna.
Ambitionen är att skapa ett trevligt område för handelverksamhet med alléer av gröna stråk
inom planområdet och dessa redovisas på illustrationen. Alléerna avgränsar körytorna från de
oskyddade trafikanternas gång- och cykelstråk. Avståndet mellan E4 och den interna körväg
som visas i illustrationen är mellan 15-20 meter. På denna mark sparas till största del befintlig
björkskog och öppningar i vegetationen ger resenärerna insyn till handelsområdet.
På södra sidan av väg E4 finns ett kvarter för småindustri och handelsverksamhet. En befintlig
gata måste få ny sträckning för att ansluta till Ripvägen. Kvarteret får liknande bestämmelser
som för resterande småindustri- och handelsfastigheter på Norrmalm.
Vattenområden
Inom området finns en mindre bäck, Kråklundsbäcken som avvattnar odlingsområdet och
marken väster om planområdet. Bäcken avses flyttas närmare väg E4 och till största del
kulverteras. Eftersom den läggs i kulvert minimeras risk för stabilitetsförskjutningar för E4.
Avståndet mellan E4 och de första hårdgjorda ytorna skall vara tillräckligt stort för att behålla
en del av den björkskog som växer nära vägen vilket innebär att kulvert samt ledningar skall
placeras minst 15 meter från E4. Nära väg 99 skapas
uppsamlingsdamm/sedimentationsanläggning för att ta hand om eventuella föroreningar som
kommer från de nya parkeringsytorna.
Trafik
Handelsområdets attraktivitet beror mycket på hur smidig framkomsten med bil är inom
området. Därför har flertalet alternativ till trafikföring diskuterats och utretts. De alternativ
som utretts redovisas i bilaga 1. Trafikutredningen har utförts tillsammans med WSP
Samhällsbyggnad, Per-Ola Isaksson.
Det nu liggande förslaget till detaljplan redovisar två infarter till området, en från väg E4 och
en från väg 99. Trafikföringen inom planområdet avskiljs mellan fordon samt gång- och
cykeltrafik. Varutransporter och inlastning till de olika verksamheterna sker på baksidan av
byggrätterna. Inlastningen sker på ett område mellan byggrätterna och lokalgatan. Avskiljning
mellan lokalgatan och inlastningen består av vegetationsplanteringar.
Trafiksäkerhet är en prioriterad fråga i Haparanda kommun och styr valet av korsningstyper
för infart till kvarteret. Cirkulationsplatser är mycket fördelaktiga vid de ojämna trafikflöden
som kan förekomma inom planområdet.
Den ena av de två infarterna till planområdet sker via en ny cirkulationsplats på väg E4.
Cirkulationsplatsen skall dels mata trafik till Björka-området och dels till Norrmalm och den
handel och företagsamhet som kommer att bedrivas där. Den andra anslutningen sker från väg
99 och öppnas vid den cirkulationsplats som matar trafik till IKEA/IKANO-området (kv
Mjärden).
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Kommunen bedömer att Björnholmsgatan kommer att användas av vissa boende i centrum,
främst boende väster om Västra Esplanaden, för att angöra Björka-området. Om oönskad
mängd genomfartstrafik skulle uppkomma från centrum via Björnholmsgatan får åtgärder
vidtas i form av exempelvis farthinder, avsmalning m m.
Interna körvägar anordnas mellan byggrätterna och på baksidan av de planerade byggnaderna
anordnas en lokalgata. Denna körväg kommer att användas av både besökande och transporter
till verksamheterna. Inlastning av gods sker på baksidan av byggnaderna och sker avskilt från
gång- och cykel samt fordonstrafik. Avskiljningen sker med hjälp av vegetation i alléer i form
av träd och buskage.
En mindre cirkulationsplats skapas internt och strax söder om värmeverket. Den sistnämnda
cirkulationsplatsen utformas och placeras med möjlighet att ansluta trafik även från öster
fastän det i dagsläget inte är aktuellt.
Infarten från cirkulationsplatsen från väg E4 är bred för att ge möjlighet till särskilda vänsterrespektive högersvängfält. Här finns också möjligheten att istället upprätta en
cirkulationsplats. Infarten till parkeringsplatserna är en kritisk punkt gällande trafikföring i
området och med avskilda svängfält alternativt en cirkulationsplats kan ett smidigare
trafikflöde erhållas. Denna cirkulationsplats kan ges liknande dimensioner som den befintliga
cirkulationsplatsen mellan E4 och väg 99. Val av korsningstyp och slutlig utformning bestäms
i samband med Vägverkets vägplaneringsprocess.
Regional kollektivtrafik finns vid Haparanda busstation på södra sidan av väg E4. Avståndet
från Björka-området till busstationen är ca 1 km från planområdet.
Lokal kollektivtrafik trafikerar vissa utvalda områden inom Haparanda med ca en timmes
intervaller. Turen går från de centrala delarna norrut till Marielund och därefter tillbaka och
vidare mot Norrmalm. Denna del av sträckan kan istället utnyttja den nya lokalgatan från väg
99, genom Björka handelsområde, genom cirkulationsplatsen vid E4 och därefter angöra
Norrmalm.
På södra sidan av väg E4 finns en lokalgata som sammanbinder Norrmalm genom
cirkulationsplatsen till Björka. En befintlig gata måste få ny sträckning för att ansluta till
Ripvägen.
Parkering
En parkeringsberäkning har upprättats utifrån de planerade ytorna för byggnader inom
området som visar att behovet är 1845 bilplatser. Parkeringsbehovet har beräknats med stöd
av kommunens parkeringsnorm som anger 35 platser per 1000 m2 handelsyta samt 50 platser
per 1000 m2 livsmedelshandelsyta. Enligt schablon krävs ca 25 m2 yta för en parkeringsplats
samt tillfartsvägar. Total parkeringsyta är ca 60 000 m2 vilket skulle ge 2400
parkeringsplatser. Illustrationen visar exempel på hur parkeringsplatsen kan utformas.
Ytor för parkering finns på den främre sidan av byggnaderna mot väg E4. Parkeringsplatserna
samlas i grupper och mellan dem finns utrymme för planteringar. Planteringar
rekommenderas för att parkeringsytorna inte skall upplevas alltför stora. Enklare planteringar
skapar en mer trivsam miljö och bör därför uppföras vid anläggandet av parkeringsytorna.
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Interna körvägar bildas på parkeringsplatserna som kan användas som genomfart. Dessa
körvägar bör dock begränsas i bredd för att hålla ner fordonens hastighet.
System för parkering kan studeras ytterligare vid projektering för att den besökande lätt skall
kunna hitta tillbaka till sin parkerade bil.
Gång- och cykelvägar
Gång- och cykeltrafik genom området finns idag till rid- och smådjursanläggningen. En
befintlig underfart finns nära cirkulationsplatsen mellan väg 99 och väg E4.
Gång- och cykeltrafik prioriteras högt vid ny byggnation inom området. Det stadsnära läget
medför att gc-trafiken mellan de centrala delarna av Haparanda och Marielund måste hålla
hög standard. Med hög standard finns också möjlighet att välja andra transportsätt än
personbilen för handel. Dock planeras storhandel inom området som kan kräva bil vid inköp
men för enbart besökande kan gc-trafik vara ett alternativ.
Gång- och cykelvägarna sammanbinder området med andra områden utanför planens
avgränsning. Det framtagna planprogrammet för Björka-området visar på fler aktiviteter inom
området som med fördel kan användas av gång- och cykeltrafik, exempelvis framtida
camping, idrottsanläggning, rid- och smådjursanläggning. För de boende både i området och
på närliggande områden behövs väl utbyggt gc-vägnät som också har planerats i detaljplanen.
En ny gångtunnel vid den nya cirkulationsplatsen på väg E4 sammanbinder planområdet med
Norrmalmsområdet och vidare till Haparanda centrum. Gång- och cykeltrafikanter färdas helt
avskiljt från fordonstrafiken i en gångtunnel och konflikter mellan trafikslagen minimeras.
Längs den lokala gata som anordnas bakom byggrätterna upprättas avskiljd gång- och
cykelväg i en träd- eller buskallé. Befintlig underfart vid cirkulationsplatsen mellan väg E4
och väg 99 bibehålls (östra delen av planområdet). Ytterligare en underfart planeras och
förhandlas som skall sammanbinda Björka-området med kvarteret Mjärden (IKEA och
IKANO) vilken också regleras i denna detaljplan.
Teknisk försörjning
Planområdet kan anslutas till kommunalt fjärrvärme-, vatten- och avloppsnät.
Befintlig elledning som går genom området måste förflyttas och markläggas. Vattenfall elnät
har kontaktats och en alternativ dragning närmare väg E4 har beslutats. Ställverket som ligger
mot väg 99 kommer på sikt att flyttas drygt 2 km på den nya järnvägssträckningen mot Kalix.
När detta är gjort kommer de omdragna elledningarna att användas för lokalkraft.
Förhandlingar pågår gällande flytt och markläggning av elledningar mellan planområdet och
väg 99 och detta kommer att regleras i separat planprocess.
Placering av ledningarna är ännu ej bestämt men kan förläggas i den mark som betecknas
PARK samt LOKALGATA närmast väg E4. Hänsyn bör dock tas till att spara befintlig
björkskog närmast E4 och ledningar, samt kulvert för Kråklundsbäcken, bör därför placeras
minst 15 meter från vägens släntfot. Möjlighet finns också att lägga kulvert samt
ledningsområde under parkeringsytorna. Ledningarna skall skyddas genom
lantmäteriförrättning och ledningsrätt.
Tre transformatorstationer finns utlagd i planen för elförsörjning till handelsområdet.
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Avfallshantering sköts via den kommunala renhållningen.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Arbetet med planhandlingarna har utförts av MAF Arkitektkontor AB på uppdrag av
Haparanda kommun. Planhandlingarna har upprättats tillsammans med Haparandas
Stadsarkitekt, Kenneth Söderlund, samt personal vid Samhällsbyggnadskontoret,
Planeringschef Göran Wigren och 1:e Byggnadsinspektör Eskil Kitti, Haparanda kommun.
MAF Arkitektkontor AB, Luleå
Upprättad februari 2006, reviderad april 2006

Planförfattare:

AnneLie Vesterlund
samhällsplanerare
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