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Beskrivning

1. Orientering och plandata

Kommunstyrelsen har 2002-12-10 beslutat att ändra gällande detaljplan
för området vid södra trafikplatsen så att området som hittills varit avsett
för bussterminal förändras till ett område för handel.  Området ansluter
till trafikplatsen som enligt gällande plan i framtiden skall byggas om
med direktanslutning till Kungsvägen och nya planskilda gång- och cy-
kelförbindelser.  

2. Planhandlingar

Planförslaget utgörs av :

- plankarta i skala 1: 1000 
- planbestämmelser på plankartan

Planförslaget åtföljs av :

- denna planbeskrivning 
- illustrationsplan i skala 1: 1000 
- utdrag ur gällande planer för området
- genomförandebeskrivning
- samrådsredogörelse
- fastighetsförteckning

3. Planeringsförutsättningar

3.1 Gällande planer

För det berörda området gäller detaljplan D 139 som vunnit laga kraft
1995-09-28 med en genomförandetid som utgår 2004-12-31. För övrigt
gäller fördjupad översiktsplan för Vivsta från 1987.

3.2 Nuvarande markanvändning och markförhållanden

Området berör huvudsakligen ängsmark med viss lövvegetation.  En
översiktlig geoteknisk bedömning ger att den obebyggda marken huvud-
sakligen består av siltig morän.
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3.4 Vägnät och trafikstörningar

Det befintliga vägnätet har inte byggts ut enligt gällande detaljplan.
Fortfarande finns två parallella gator som måste nyttjas för att från E 4 nå
Kungsvägen.  Planområdet angränsar till Frölandsvägen förbi OK-Q8:s
bilvårdsanläggning.  Trafiken kring motorvägen genererar buller och för-
oreningar.

3.4 Teknisk försörjning

Området är anslutet till det kommunala va- och fjärrvärmenäten.  Be-
fintliga va- ledningar och jordkablar begränsar idag möjligheterna att be-
bygga marken

3.5 Markägoförhållanden

Timrå kommun äger fastigheterna Vivsta 15:1 och Fröland 11:1.  Mark-
ägoförhållandena redovisas närmare i bifogad fastighetsförteckning.

4. Planförslaget

4.1 Planområdets avgränsning

Området omfattar huvudsakligen den mark som behövs för etableringen
och avgränsas i söder och öster mot planerad trafikanläggning. 

4.2 Avvikelser från gällande planer.

Genom planändringen så utgår planerna att bygga en bussterminal i om-
rådet.  Genom pågående förändringar i busslinjenätet med fjärrbusshåll-
plats intill E 4 i Vivsta så har kommunen bedömt att det inte finns behov
av bussterminal i detta läge.  

4.3 Handelsområde

Inom området planeras en etablering av en större hallbyggnad för dag-
ligvaruhandel.  Byggnaden omfattar en byggyta om ca 1.800 m2.  Den re-
dovisade parkeringen rymmer ca 150 parkeringsplatser.  Angöring sker
via en gemensam in- och utfart från Frölandsvägen.  För trafiken inne på
tomten bör varutransporter av trafiksäkerhetsskäl skiljas från kundtrafik.
Varuinlastning bör därför ske utmed byggnadens västra långsida där även
en vändplan kan ordnas.

Befintlig va- ledning och jordkabel genom området begränsar byggmöj-
ligheterna i området.  Det är därför rimligt att befintliga ledningar läggs
om till ett annat läge så att anläggningen friare kan disponera markom-
rådet.  Området kan anslutas till fjärrvärmenätet.
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4.4 Trafik

Denna nya trafikorienterade och trafikgenererande anläggning förutsät-
ter att även trafikplatsen bör byggas om enligt gällande plan.

4.5 Tekniska anläggningar

Erforderliga ledningsreservat för va-, el- och fjärrvärmenät säkerställs i
planen.

4.6 Parkeringsnorm

Det planerade handelsområdet bör ordna personal- och kundparkering så
att man klarar kundtopparna i samband med större helger.  Föreslagen
parkeringsutbyggnad som motsvarar ca 80 parkeringsplatser per 1000 m2

bedöms tillräcklig för verksamheten.

4.7 Grundläggning och markförändringar

Allt byggande och alla markförändringar i området skall föregås av ingå-
ende markundersökningar som klarlägger förutsättningarna för grund-
läggning, sättningar, radonförekomst samt grundvattennivåer.

4.8 Skyddsrum

Området är beläget inom skyddsrumsorten.  Etableringen föranleder inte
behov av ytterligare skyddsrum.

5. Miljökonsekvensbeskrivning

Det är främst kundtrafiken till området i samband med större helger som
medför olägenheter för intilliggande bostäder i form av trafikbuller.
Störningarna är dock inte av sådan omfattning att en särskild miljökon-
sekvensbeskrivning behöver tas fram.

6. Samråd

Berörda myndigheter och sakägare har informeras och getts tillfälle att
inkomma med synpunkter under samrådsskedet.  Detta finns redovisat i
samrådsredogörelsen.  De synpunkter som påverkat förslaget eller föran-
lett särskild kommentar har gällt genomförande och finansiering av tra-
fikanläggning och flyttning av va- ledningar och jordkabel, behovet av
handelskonsekvensutredning samt trafikbuller. 

Timrå som ovan

Hans-Erik Åslin
stadsarkitekt
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Genomförandebeskrivning

1. Syfte

Denna beskrivning skall underlätta för den samordning av olika arbets-
moment som behövs vid etableringen av handelsområdet.

2. Organisation

Timrå kommun är huvudman för planen och ansvarar för gator samt
huvudnät för vatten och avlopp.  TEAB ansvarar för fjärrvärmenätet.  

3. Fastighetsrättsliga åtgärder

Genom avstyckning från Vivsta 15:1 och Fröland 11:1 bildas en ny tomt
för handelsändamål.

4. Tekniska utredningar och åtgärder

4.a Erforderliga geotekniska utredningar skall utföras i samband med ut-
byggnaden.

4.b Den i gällande plan planerade trasfikanläggningen förutsätts bli projekte-
rad och färdigställd i samband med utbyggnaden.

4.c Befintliga va-ledningar och en jordkabel skall flyttas till nya lägen enligt
föreslagna ledningsreservat i planen.

5. Tidplan

Byggstart för etableringen beräknas ske så snart detaljplan vunnit laga
kraft.

Timrå som ovan

Hans-Erik Åslin
stadsarkitekt
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Samrådsredogörelse 2004-03-29

Planförslaget har under perioden 2003-08-08 - 2003-09-12 varit utsänt för sam-
råd enligt principerna för enkelt planförfarande.  Under samrådsperioden har
följande skrivelser inkommit :

Miljö- och folkhälsoberedningen, barn- och utbildningsnämndens arbetsut-
skott, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och räddningstjänsten
har inget att erinra mot planförslaget.

Tekniska nämnden förklarar att det är av stor vikt att rondellen utförs för att
klara trafiksituationen.  Flyttningen av befintliga va- ledningar skall bekostas av
exploatören.

Kommentar :  Av planhandlingarna framgår att en utbyggnad av planerad tra-
fikanläggning är nödvändig för etableringen. Genomförande och finansie-
ring av trafikanläggning och flyttning av va- ledningar säkerställs via
utökad budget, länsmedel för trafiksäkerhetsåtgärder och i avtal med Lidl.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker planen och förutsätter att vägnätet
byggs om.

Kommentar :  Se svar ovan.

Länsstyrelsen anser att eftersom markområdet som i gällande plan utlagts som
bussterminal skall ändras till område för handel, så är förändringen av stort all-
mänt intresse.  Planarbetet bör sålunda bedrivas med normalt planförfarande,
dvs. med utställning och antagande av kommunfullmäktige.

Kommentar :  Med hänsyn även till att närboende klagat på planen är det rim-
ligt att planarbetet bedrivs som normalt planförfarande.

TeliaSonera har inget att erinra mot planförslaget men påtalar att en kabel-TV-
kabel passerar genom området på mark som ej skall bebyggas.  

Kommentar :  Befintlig anläggning skall beaktas i samband med projekteringen
av mark och byggnader inom handelsområdet.
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Centerpartiet ser positivt på handelsläget och framförallt på den nya trafiklös-
ningen.

Sydkraft Värme meddelar att det utmed Frölandsvägen finns fjärrvärmekulvert
som ansluter till Timrådalen.  Handelsområdet kan anslutas till fjärrvärmenätet.

Kommentar :  Planbeskrivningen kompletteras så att handelsområdet kan an-
slutas till fjärrvärmenätet.

Sydkraft Nät meddelar att det genom området går en jordkabel med system-
spänning om 10 000 V och att ett ledningsreservat bör ordnas för denna.  I öv-
rigt finns möjlighet att ansluta till elnätet i området.

Kommentar :  Det av Sydkraft föreslagna ledningsreservatet hamnar inom om-
råde för den planerade hallbyggnaden.  Ett ledningsområde är säkerställt i
planen.

Konsum Nord anser att den nya etableringen får en sådan omfattning att det
innebär drastiska förändringar i den befintliga strukturen för dagligvaruservice i
och kring Timrå.  De anser vidare att en handelskonsekvensutredning bör göras
för bedömning av effekterna på befintlig handel.  Konsum nord avstyrker försla-
get.

Kommentar :  Synpunkterna är av övergripande karaktär.  Kommunstyrelsen
har behandlat frågan i beslut 2003-11-04 där man hänvisar till näringslivs-
kontorets yttrande 2002-10-13.  Därav framgår att kommunen inte tilläm-
par någon etableringskontroll i den form att man studerar konsekvenserna
för etablerade verksamheter utan välkomnar alla seriösa företag till kom-
munen.

Bostadsrättsföreningen Mellerstbyn motsätter sig handelsområde i området
med hänsyn till ökat trafikbuller.

Kommentar :  I jämförelse med trafiken i tidigare planerad bussterminal enligt
gällande plan så kommer inte handelsområdet att innebära någon större
förändring.

Fortsatt handläggning

Mot bakgrund av ovanstående beslöt byggnadsnämnden 2003-09-29 att höra
kommunstyrelsen om förutsättningarna för ombyggnad av va-ledningar och tra-
fikplats samt behovet av eventuell handelskonsekvensutredning.  Planarbetet
bedrivs som normalt planförfarande.  

Kommunstyrelsen har behandlat handelsutredningen i beslut 2003-11-04 där
man hänvisar till näringslivskontorets yttrande 2002-10-13.  Därav framgår att
kommunen inte tillämpar någon etableringskontroll i den form att man studerar
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konsekvenserna för etablerade verksamheter utan välkomnar alla seriösa företag
till kommunen.

Ombyggnaden av va- ledningar regleras i avtal med Lidl.  Trafikplatsen har stu-
derats vidare och en mindre rondell utan gångtunnel har redovisats till en kost-
nad av ca 2,5 milj. kr.  Om den kompletteras med gångtunnel ökar kostnaderna
med ca 1,9 milj. Kr inklusive eventuell pumpstation.

Byggnadsnämnden anser att utbyggnaden av ny butikshall inom området bland
annat förutsätter att en trafiklösning med rondell ordnas som förbättrar fram-
komligheten för fordonstrafiken samtidigt som den är säker för de oskyddade
trafikanterna. Gång och cykelvägen som passerar trafikplatsen är även en skol-
väg för barnen i Vivsta skola.  Byggnadsnämnden förutsätter därför att en gång-
tunnel byggs i korsningen med Kungsvägen i enlighet med bestämmelserna i
gällande plan.

I läget för gångtunneln finns en naturlig lågpunkt i förhållande till Kungsvägens
framtida marknivå vilket ger begränsade schakter.  Det är angeläget att dessa na-
turliga förutsättningar utnyttjas omgående.  En senare utbyggnad av gångtun-
neln skulle ge betydande merkostnader.

Då kommunens ambition är att fullfölja planarbetet och då Lidl inkommit med
bygglovansökan så skall detaljplanen ställas ut för allmänheten. Den
omstuderade trafikplatsen skall illustreras med gångtunnel under Kungsvägen.

Timrå som ovan

Hans-Erik Åslin
Stadsarkitekt
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Beteckning på kartan Fastighetsägare

Inom planområdet :

FRÖLAND 1:1 (5)

 1/1 Timrå Kommun
86182 Timrå

FRÖLAND 2:11 (7)

 1/1 Timrå Kommun
86182 Timrå

FRÖLAND 20:4 (1)

 1/1 Vägverket
Röda Vägen 1
78187 Borlänge

VIVSTA 13:19 (6)

 1/1 Timrå Kommun
86182 Timrå

VIVSTA 15:1 (4)

 1/1 Timrå Kommun
86182 Timrå

Utanför angränsande till planområdet

FRÖLAND 1:14

1/1 Karl Gunnar Selander
Frölandsvägen 8
861 34  Timrå

FRÖLAND 20:22

1/1 HSB:s BRF Mellerstbyn i Timrå
Box 269
851 04 Sundsvall

VIVSTA 15:6 (2)

1/1 Vägverket Region Mitt
Box 186
871 24  Härnösand

Timrå den 7 maj 2004

Hans-Erik Åslin
stadsarkitekt
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