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Beskrivning 
 
1. Orientering och plandata 

 
Timrå kommun avser att etappvis bygga om Köpmangatan i Timrå Centrum på sträckan 
från Vivstavägen vid badhuset till Järnvägsgatan till en trafiksäkrare och miljömässigt 
mer attraktiv gatumiljö.  Planerna på en förändring av Centrummiljön inleddes år 2000 i 
samband med att kommunen föreslog att Köpmangatan skulle bli en miljöprioriterad 
genomfart. 
 
Under 2006 gav kommunstyrelsen i uppdrag åt Kultur- och Teknikförvaltningen att 
genomföra en omvandling av Centrummiljön utifrån de idéskisser som tagits fram av 
Miljö- och Byggkontoret.  Uppdraget förutsätter en fördjupad samverkan mellan kom-
mun, handel, näringsliv, fastighetsägare, boende och ideella föreningar. 
 
I målbilden för uppdraget anges att centrumområdet skall kännetecknas av en småskalig 
och grönskande miljö, som är stressfri, fylld av värme, humor och kultur med syfte att 
stärka dragningskraften för den lokala handeln och öka underlaget för en mer differenti-
erad handel.   
 
Förändringarna kommer att genomföras under perioden 2008 – 2010.  De två första 
etapperna omfattar sträckorna Vivstavägen - Mariedalsgatan – Tegelbruksgränd och 
genomförs under 2008.  Denna plan omfattar etapp 2 men illustrationen redovisar både 
etapp 1 och 2. 

 
 
2. Planhandlingar 
 
 Planförslaget utgörs av: 
 
 - plankarta i skala 1: 1000  
 - planbestämmelser på plankartan 
 
 Planförslaget åtföljs av: 
 
 - denna planbeskrivning 
 - illustrationsplan i anpassad skala på plankartan 
 - planöversikt, gällande planer inom området 
 - behovsbedömning 
 - genomförandebeskrivning 
 - samrådsredogörelse  
 - fastighetsförteckning 
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3. Planeringsförutsättningar 
 
3.1 Gällande planer 
 

För det berörda området gäller stadsplaner fastställda 1963-09-27 (S 103), 1968-08-12 (S 
109), 1983-10-06 (S 138) och 1984-09-06 (S 140).  Vidare gäller detaljplaner som vunnit 
laga kraft 1991-01-02 (D 119) och 1992-09-24 (D 130, ändring av detaljplan).  För övrigt 
gäller fördjupad översiktsplan för Vivsta från 1987. 

 
3.2 Nuvarande markanvändning 
 
 Timrå Centrum omfattar en kärna av modern bebyggelse som uppförts från 1950-talet 

och framåt med en överviktvikt på bebyggelse från 1960-talet.  Området kallas allmänt 
Vivsta liksom dess stamfastighet.  Bebyggelsen är koncentrerad kring Köpmangatan 
med kommunhus, skolor, kontor, bostäder, butikslokaler och varuhus.  Köpmangatan är 
en huvudgata som tidigare utgjorde riksväg 13, motsvarande nuvarande europaväg E 4. 

 
 När Köpmangatan på 80-talet blev kommunal gata byggdes den för att tillgodose den 

ökande biltrafikens utrymmeskrav.  Detta har gjort att Timrå Centrum idag känneteck-
nas av en dominerande markbehandling med asfalt och betong, brist på grönytor och 
träd, eftersatta fasader i gatuplan och oklara trafikmiljöer mm.  Öster om gatan finns en 
enkelriktad parkeringsyta utmed butikerna. 

 
 Inom planområdet ligger putsade 4-vånings flerfamiljshus utmed Köpmangatan.  Be-

byggelsen är huvudsakligen från 1960-talet. På Vivsta 31:1 och 1:54 finns äldre 2-3-
våningsbebyggelse.  I bebyggelsens gatuplan finns uthyrningslokaler för handel, banker, 
restauranger och annan service.  

 
På Vivsta 4:102 ligger det tidigare ”Domus-varuhuset” som utgör en kulturhistoriskt 
värdefull byggnad typisk för 1950-60-talets modernistiska varuhusarkitektur. 

 
3.3 Grundförhållanden 
 

Den naturliga marken i Centrum utgörs av finsand och silt lagrat tiotals meter ovanpå 
morän eller berg.  Inom området kan lera ställvis vara inlagrad i sedimenten. Uppgifter-
na är hämtade från en översiktlig ras- och skredutredning gjord av Tyréns 1996-09-30 
som sammanställt andra undersökningar i området. 

 
3.4 Miljöstörningar 
 
 Trafiken utmed Köpmangatan skapar störningar i form av trafikbuller och avgaser.  

Sedan tillåten hastighet begränsats till högst 30 km/tim har störningarna minskat.  Tra-
fikmängden ligger enligt mätningar från 2002 på ca 7 300 fordon per dygn vid kom-
munhuset och 6 100 vid ICA.  Andelen tung trafik är högst 5 %.   
 
Följande riktvärden för trafikbuller bör normalt inte överskridas vid nybyggnad av bo-
stadsbebyggelse eller vid ny- eller väsentlig ombyggnad av trafikanläggning: 

 
30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus, 
45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid, 
55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad), 
70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 
 

Riktvärdena tillämpas så att hänsyn bör tas till vad som är tekniskt möjligt och ekono-
miskt rimligt. I de fall utomhusnivåerna inte kan reduceras till nivåer enligt ovan bör in-
riktningen vara att riktvärdena inomhus inte överskrids. 
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För befintliga centrala tätortsdelar med stadsmässig bebyggelse som denna kan avsteg 
göras från riktvärdena ovan.  Inom dessa områden kan även statligt bidrag ges för bul-
lerdämpande åtgärder.  
 
Vid den teoretiskt gjorda bullerberäkningen, med antagen fasadisolering -25 dB(A), er-
hålls följande värden för de närmast Köpmangatan belägna fastigheterna Vivsta 31:2 
och 31:3. 

 
36 dB(A) ekvivalentnivå inomhus,  
56 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid, 
63 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad), 
82 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 
 

Alla bostäder i området förutom de på fastigheterna Vivsta 1:54 och 31:3 har gjort föns-
teråtgärder och glasat in balkonger så att inomhusvärdena blivit godtagbara.  Fastighe-
terna Vivsta 1:54 och 31:3 skall informeras om möjligheterna att få stadsbidrag till föns-
teråtgärder. 
 

3.5 Teknisk försörjning 
 
 Området är anslutet till det kommunala va-, el- och fjärrvärmenäten. 
 
3.6 Markägoförhållanden 
 
 Bostads- och varuhusfastigheterna är privatägda.  Vivsta 2:7 och 2:8 ägs av AB Timråbo.  

Övrig mark samt Vivsta 31:1 ägs av Timrå kommun.  Markägoförhållandena redovisas 
närmare i bifogad fastighetsförteckning. 

 
 
4. Planförslaget 
 
4.1 Planområdets avgränsning 
 
 Området sträcker sig utmed Köpmangatan mellan Mariedalsgatan och Tegelbruksgatan 

och omfattar markytorna mellan gatufasaderna utmed gatan.  Även föreslagna parker-
ingsytor på Vivsta 31:1 och parken i öster säkerställs.  Av plantekniska skäl infångas 
även hela varuhusfastigheten Vivsta 4:102 i denna plan. 

 
4.2 Avvikelser från gällande planer 
 
 Planen klarlägger ny gräns mellan gatumark och kvarter.  Vivsta 31:1 förändras från bo-

stadsändamål till centrumområde för parkering och grönyta.  Parkområdet avgränsas så 
att ytterligare parkering kan ordnas för Vivsta 1:54.  Inom Vivsta 28:7 ordnas byggrätt 
för utbyggnad av lokal i markplan. 

 
4.3 Kortfattad beskrivning för etapp 1 och 2 
 

En ny rondell vid badhuset markerar ingången till en lugnare trafikmiljö i centrum.  
Sträckan vidare fram förbi Mariedalsgatan och till Tegelbruksgatan kompletteras med al-
léstråk, begränsad kantstensparkering och separerade gång- och cykelvägar.  Förändring-
arna som planeras bli genomförda under 2009 redovisas på illustrationsplanen.  I projek-
tet ingår att informera om och åtgärda enkelt avhjälpta hinder på allmänna platser och i 
lokaler där allmänheten har tillträde.  Åtgärderna skall vara utförda senast år 2010. 
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Den föreslagna vägsektionen har utformats med hänsyn till framkomligheten för brand-
fordon.  Gatan blir 6,6 m bred omgiven av 2,2 m skiljeremsa för buskplantering och 
träd. Utanför skiljeremsan på båda sidorna ligger gång- och cykelbanor med bredden 3 
m.  Gång- och cykelbanorna beläggs med asfalt i etapp 1.  Närmare Centrum, etapp 2, 
utgörs beläggningen av marksten.  Övergångsställen ordnas vid rondellen, kommunhu-
set, Bergmans Optik och vid ”Domusvaruhuset”.  Förändringarna innebär att dagvat-
tenbrunnar, brandposter mm kommer att ses över. 

 
Plantering ordnas med tre trädsorter, Skogslönn, Österrikisk oxel och Bergskörsbär. På 
stora delar av etapp 1 anläggs skiljeremsan med lågväxande buskar.  Inom etapp 2 växlar 
utformningen mellan att vara kantstensparkering och ”grönremsa”.  På detta sätt skall 
Köpmangatan få alléliknande karaktär.  
 
Vid entrén till Mariedalsskolan föreslås en mindre torgyta med en plats för handikappar-
kering. Lastbilar med gods får backa in mot trappan från Köpmangatan.  Skolans vackra 
entré, parken och dammen vid kommunhuset vidgas mot passerande på gångvägen. 
 
Den befintliga angörings- och parkeringsytan öster om Köpmangatan utgår.  Markom-
rådena mellan de allmänna gång- och cykelvägarna och bostadshusens butikslokaler an-
ordnas så att de kan nyttjas i deras verksamheter.  Busshållplatsen vid parken i nordost 
flyttas till en tillfällig placering vid torget.  Vid parken ordnas istället en ”pausyta” som 
via ny trappa leder ned mot parken och öppnar möjligheten till vackra utblickar över 
Klingerfjärden. 

 
4.4 Bostäder och handel 
 
 Planen omfattar bostadskvarterens förgårdsmark mot Köpmangatan.  Tanken är att 

dessa områden skall få disponeras för handel mm.  Marken föreslås få en samordnad ut-
formning med ytskikt, planteringar, inredning och annan utrustning som tillsammans 
med renoverade fasader skapar en väl avstämd helhet.  Detta förutsätter ett gemensamt 
agerande av fastighetsägare och kommun, som bör regleras i markavtal.   

 
 Fastigheterna Vivsta 1:54 och 31:3 som är särskilt utsatta för trafikbuller bör åtgärdas 

med byte av fönster till ljudrutor och eventuellt glasa in balkonger mot gatan.   
 
4.5 Centrumanläggning 
 
 Det tidigare ”Domusvaruhuset” bibehåller sin nuvarande byggrätt.  Intill Mariedalsgatan 

på Vivsta 31:1 rivs en byggnad som får ge plats för en parkering med ca 20 parkerings-
platser.  Där ordnas även en grönyta med parkbänk och viss lekutrustning. På andra si-
dan Köpmangatan ordnas ca 10 parkeringsplatser. 

 
4.6 Allmänna platser 
 
 Köpmangatan utgör lokalgata med begränsad hastighet till 30 km/tim.  Inom gatuområ-

det kommer även gång- och cykelvägar, torgytor, skiljeremsor och kantstensparkering 
att anordnas.  Den befintliga parken i öster säkerställs som anlagd park.  Timrå kommun 
är huvudman för allmänna platser. 

 
4.7 Planbestämmelser 
 
 Utöver områdenas olika ändamål så finns det i planen bestämmelser som reglerar hur 

gatumarken skall utnyttjas, utfartsförbud från tomt, att förgårdsmark inte får bebyggas, 
att mark skall vara tillgänglig för underjordiska allmänna ledningar samt om högsta till-
låtna byggnadshöjd och antal våningar. 
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Behovsbedömning  2008-03-10 
 
Behovsbedömningen är till för att klarlägga om planområdet berörs av sådana särskilt skyddade 
naturområden som regleras enligt Miljöbalken eller om detaljplanen innebär sådan betydande 
miljöpåverkan att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver upprättas för planen. 
 
Orientering 
 
Timrå kommun avser att etappvis bygga om Köpmangatan i Timrå Centrum på sträckan från 
Vivstavägen vid badhuset till Järnvägsgatan till en trafiksäkrare och miljömässigt mer attraktiv 
gatumiljö.  Planerna på en förändring av Centrummiljön inleddes år 2000 i samband med att 
kommunen föreslog att Köpmangatan skulle bli en miljöprioriterad genomfart. 
 
Förändringarna kommer att genomföras under perioden 2008 – 2010.  De två första etapperna 
omfattar sträckorna Vivstavägen - Mariedalsgatan – Tegelbruksgränd och genomförs under 2008.  
Denna plan omfattar etapp 2 men illustrationen redovisar både etapp 1 och 2. Se illustrationskar-
ta på omstående sida. 
 
Miljöbedömning, steg 1 behovsbedömning 
 
För alla detaljplaner ska kommunen inledningsvis göra en bedömning, om planen kan antas med-
föra betydande miljöpåverkan. I bedömningen ska 4-7 §§ samt bilaga 4 till förordningen om mil-
jökonsekvensbeskrivningar (1998:905) beaktas. 
 
Om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska bestämmel-
serna i miljöbalken 6:11-6:18 och 6:22 tillämpas. Enligt dessa regler ska miljöbedömningen även 
omfatta en miljökonsekvensbeskrivning, i steg 2, där de betydande miljöaspekterna beskrivs och 
bedöms. 
 
Relevansen att bedöma olika miljöaspekter i planen redovisas nedan. 
 

 relevant  ej relevant 
 
Stadsbild     
Kulturarv     
Naturmiljö     
Rekreation och friluftsliv    
Mark, vatten, luft, klimat    
Resurser, mark, vatten, tillgångar    
Hälsa och säkerhet, orsakat av detaljplan   
Hälsa och säkerhet, från omgivningen   
Måluppfyllelse     

 



De aspekter som ovan bedömts vara relevanta att bedöma i den aktuella plansituationen utvecklas 
närmare nedan. 
 

 
 
Stadsbild 
 
Planen innebär att gaturummet genomgår en stor förändring.  En ny rondell vid badhuset marke-
rar ingången till en lugnare trafikmiljö i centrum.  Sträckan vidare fram förbi Mariedalsgatan och 
till Tegelbruksgatan kompletteras med alléstråk, begränsad kantstensparkering och separerade 
gång- och cykelvägar.   



Förändringarna omfattar även att åtgärda enkelt avhjälpta hinder på allmänna platser och i lokaler 
där allmänheten har tillträde.  Övergångsställen ordnas vid rondellen, kommunhuset, Bergmans 
Optik och vid ”Domusvaruhuset”.   
 
Stadsrummet kompletteras med gröna ytor och volymer. Alléplantering ordnas med tre trädsor-
ter, Skogslönn, Österrikisk oxel och Bergskörsbär. På stora delar av etapp 1 anläggs skiljeremsan 
med lågväxande buskar.  Inom etapp 2 bryts skiljeremsan av växelvis med kantstensparkering.  
Utmed gatan ordnas även platser för möten av olika slag. 
 
I samverkan med berörda fastighetsägare och näringsidkare m.fl. diskuteras även åtgärder på fa-
sader, lokaler och närmiljö som stärker handeln i Centrum.  Förändringarna som samverkar till 
att skapa en lugn och trivsam miljö bedöms de inte medföra betydande påverkan på stadsbilden. 
 
Luftkvalitet 
 
Timrå kommun medverkar i URBAN-projektet som omfattar luftmätningar i flera svenska tätor-
ter. Luftkvaliteten längs i Timrå Centrum är god.  Trafiken är den dominerande ”föroreningskäl-
lan” Utförda mätningar och visar att miljökvalitetsnormerna inte överskrids i Centrum.   
 
Trafikbuller 
 
Intill Köpmangatan finns bostäder som påverkas av trafikbuller.  Sedan tillåten hastighet begrän-
sats till högst 30 km/tim har störningarna minskat.  Genomförd teoretiskt bullerberäkningen 
baserad på 7 300 fordon per dygn och med fasadisolering antagen till -25 dB(A) redovisar följan-
de värden för de närmast Köpmangatan belägna fastigheterna Vivsta 31:2 och 31:3.  Gällande 
riktvärden har satts inom parentes.   
 

36 dB(A) ekvivalentnivå inomhus,    (30) 
56 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid,  (45) 
63 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad),  (55) 
82 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad (70) 

 
För befintliga centrala tätortsdelar med stadsmässig bebyggelse som i detta område kan avsteg 
göras från riktvärdena.  Här kan även statligt bidrag ges för bullerdämpande åtgärder.  Inriktning-
en bör då vara att riktvärdena inomhus inte överskrids. 
 
Alla bostäder i området förutom de på fastigheterna Vivsta 1:54 och 31:3 har gjort fönsteråtgär-
der och glasat in balkonger så att inomhusvärdena blivit godtagbara.  Fastigheterna Vivsta 1:54 
och 31:3 som är särskilt utsatta för trafikbuller bör åtgärdas med byte av fönster till ljudrutor och 
eventuell inglasning av balkonger mot gatan.   
 
Kommunens miljömål 
 
Planförslaget berör främst miljömålet ”God bebyggd miljö”.  I alla avseenden syftar sänkt hastig-
het, anpassning av Centrummiljön till rörelsehindrades behov, nya grönytor och parker och övri-
ga åtgärder till att uppfylla miljömålet. 
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Samrådsredogörelse  2009-02-16 
 
Planförslaget har under perioden 2008-05-14 – 2008-08-16 varit utsänt för samråd.  Ett allmänt 
informationsmöte hölls den 21 maj 2008 med 10 åhörare.  Samtliga tyckte att förslaget hade 
mycket goda kvalitéer.  Antalet parkeringar samt möjligheten att ordna husvagnsparkering i 
Centrum diskuterades särskilt.   
 
Länsstyrelsen har i ett första skede yttrat sig över behovet av miljöbedömning av planen.  
Länsstyrelsen finner att planens genomförande inte föranleder att särskild miljökonsekvensbe-
skrivning behöver upprättas. 
 
Under samrådsperioden har följande skrivelser inkommit : 
 
Räddningstjänsten, kultur- och teknikförvaltningen har inget att erinra mot planförslaget. 
 
Kommunstyrelsen kommer att yttra sig när synpunkter från samrådet sammanställts. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har ingen erinran så länge övergångsställen och gångvägar 
finns för skolbarnen. 
 
Kommentar :  Detta är tillgodosett i planen. 
 
Socialnämnden har ingen erinran men påtalar att tillgängligheten skall vara optimal.  Förslaget 
bör även remitteras till kommunala pensionärsrådet. 
 
Kommentar :  Tillgängligheten behandlas i planen.  Pensionärsrådet är representerat i projek-

tets samrådsgrupp. 
 
Miljönämnden föreslår att man i centrumförnyelsen särskilt skall ta hänsyn till cyklisternas 
behov, eftersträva jämt trafikflöde för att minska utsläppen, avgränsa var cyklar kan köra på 
gång- och cykelbanorna samt ordna lång- och korttidsparkering. 
 
Kommentar :  Planen kan tillgodose detta.  Frågorna hänvisas till projektarbetet. 
 
Vägverket är positiv till planerade åtgärder för ett trafiksäkrare centrum.  Vägverket skall jäm-
föra redovisade bullerstörningar mot egen bullerdata.  Fastigheten Vivsta 1:54 bör studeras 
m.a.p. bullersituationen. 
 
Kommentar :  Bullerstörningarna på Vivsta 1:54 kan jämföras med det högsta värdet som re-

dovisas i den teoretiska bullerberäkningen. 
 
Länsstyrelsen har samma synpunkter som Vägverket.  Trafikbullersituationen bör utvecklas i 
beskrivningen även med tanke på uteplatser i bostadsområdet mot E4.  Därutöver föreslås en 
del redaktionella ändringar av planhandlingarna. 
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Kommentar :  Planen kompletteras enligt ovan.  Planen behandlar trafikmiljön utmed Köp-
mangatan och föreslår sänkt hastighet som påverkar bullerstörningarna.  Även om det är 
av intresse att studera bullret från E4 inne på gårdarna så påverkar det inte utformningen 
av Köpmangatan.  

 
E.ON Elnät Sverige AB meddelar att man genom Nicklas Bohman har en etablerad kontakt i 
projektet.  Ledningskarta bifogas. 
 
Socialdemokraterna ser mycket positivt på förslaget att göra Timrå Centrum gästvänligare och 
mer ändamålsenlig för alla.  Man önskar att de svarta glaspartierna vid systembolaget åtgärdas.  
Man har även stora förväntningar på det fortsatta arbetet. 
 
Kommentar :  Fasadåtgärderna skall diskuteras med fastighetsägaren. 
 
Centerpartiet tillstyrker förslaget med betoning att ombyggnaden särskilt tar hänsyn till de 
oskyddade trafikanternas behov och säkerhet. 
 
Brf Mariedal, ägare till Vivsta 31:3, meddelar att man tycker utformningen är attraktiv men att 
kostnaden som kultur- och teknikförvaltningen särskilt redovisat för föreningen är för stor.  
Föreningen saknar medel för åtgärderna. 
 
Kommentar :  Synpunkterna föranleder fortsatt överläggning med fastighetsägaren. 
 
Leif Pettersson, Vivsta 1:54 (Pettersons Skor), förutsätter att nya parkeringsplatser ordnas i 
parken norr om fastigheten, på Köpmangatan, vid Systembolaget och vid det s.k. Hägglundshu-
set. 
 
Kommentar :  Parkering ordnas i princip enligt ovan.  In mot parken föreslås 6 nya parkerings-

platser varav en handikapplats. 
 
Möller & Partner, Vivsta 4:102 konstaterar att genomförandebeskrivningen anger att del av 
fastigheten mot Köpmangatan skall lösas in och att en gemensamhetsanläggning alternativt 
markavtal bör ordnas för skötseln av markanläggningar på utpekad tomtmark. 
 
Möller & Partner har svårt att tolka planen och tycker redovisningen är oklar. De har inget emot 
planerade arbeten under förutsättning att kostnader för anläggning och underhåll bestrides av 
kommunen.  De är öppna för fortsatt dialog om fastighetsreglering. 
 
Kommentar :  Vid närmare kontroll av genomförandebeskrivningen så visar det sig att den inte 

överensstämmer med redovisningen i planen.  Beträffande fastigheten Vivsta 4:102 så 
gäller följande: 

 
1. Detaljplanen redovisar ej något område betecknat ”g ”, mark tillgänglig för gemen-

samhetsanläggning inom fastigheten.  Genomförandebeskrivningen, pkt. 3.c, skall 
ändras så att Vivsta 4:102 inte berörs av gemensamhetsanläggning.   

 
2. Den i planen redovisade användningsgränsen föreslås bli ändrad genom fastighetsre-

glering till 4 m utanför fasadliv.   
 

3. Frågor om ersättning, detaljutformning och drift av markanläggningen hanteras i dia-
log med kultur- och teknikförvaltningen. 
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Utlåtande efter utställning 
 
Detaljplan för Centrumförnyelse etapp 2 i Timrå Centrum  
Vivsta 1:10, 1:54, 4:102, 31:1-3 samt 28:7-8 m.fl. fastigheter i Timrå kom-
mun Upprättad 2009-02-16 
__________________________________________________________________ 
 
Planförslaget har varit utställt för allmänhetens granskning under perioden 2009-02-
23 – 2009-03-23. Sex  skrivelser har inkommit. 
 
Centerpartiet, Länsstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och tek-
niknämnden och Socialnämnden meddelar att de inte har någon erinran mot för-
slaget.   
 
Kommunstyrelsen meddelar att den åter kommer att behandla planen inför kom-
munfullmäktiges antagande av planen. 
 
Leif Pettersson , Vivsta 1:54, förklarar att han med kommunen i första hand avtalar 
om markbyte.  Vidare förklarar han att kvarvarande markytor framför entréfasaden 
inte får  åtgärdas av kommunen.  Fastighetsägaren ordnar tillgänglighet till butikslo-
kalen. 
 
Kommentar : Synpunkterna föranleder ingen ändring av planen.  Synpunkter 

överlämnas till Kultur- och teknikförvaltningen för kännedom och eventuella 
åtgärder. 

 
Möller & Partner AB, Vivsta 4:102, önskar förtydliganden om planens konsekven-
ser för sin fastighet.  Bolaget framför vidare att det inte har planerat att utföra de 
markåtgärder som föreslagits i tidigare utsänt material från Kultur- och teknikförvalt-
ningen.  Bolaget är dock villigt att diskutera en överföring avvstörre delen av för-
gårdsmarken till gatumark. 
 
Kommentar : Den del av Vivsta 4:102 som föreslås lösas för gatuändamål ut-

görs av ca 180 m2 mark belägen utanför skärmtaket mot Köpmangatan.  
Planbeskrivningens text i kapitel 4.4 är ofullständig.  Där skall det med syft-
ning på den samordnade utformningen stå att den ”bör regleras i markavtal”.  
Bolagets övriga synpunkter överlämnas till Kultur- och teknikförvaltningen 
för kännedom och eventuella åtgärder. 

 







Detaljplan för Antagandehandling 
 

Centrumförnyelse etapp 2 i Timrå Centrum 
Vivsta 1:10, 1:54, 4:102, 31:1-3 samt 28:7-8 m.fl. fastigheter 
Timrå kommun i Västernorrlands län 
 
Upprättad 2009-02-16 
___________________________________________________________________________ 
 
Fastighetsförteckning 
 
Fastigheter inom planområdet 
 
Fastighet Andel Lagfaren ägare 
 
VIVSTA 1:10 (7) 1/1 Timrå Kommun 
  861 82 Timrå 
 
VIVSTA 1:14 (1) 1/1 Se Vivsta 1:10 
 
VIVSTA 1:17 (1) 1/1 Stift Timråhus 
 
VIVSTA 1:26 (1) 1/1 Se Vivsta 1:10 
 
VIVSTA 1:33 (1) 1/1 Se Vivsta 1:10 
 
VIVSTA 1:54 (1) 1/1 Pettersson, Leif Lennart Bertil 
  Arkivvägen 15 
  861 34 Timrå 
 
VIVSTA 1:65 (1) 1/1 Se Vivsta 1:10 
 
VIVSTA 1:105 (1) 1/1 Se Vivsta 1:17 
 
VIVSTA 1:110 (1) 1/1 Se Vivsta 1:17 
 
VIVSTA 1:111 (1) 1/1 Brf Varvet 2 
  c/o AB Adeförvaltning 
  Box 307 
  751 05 Uppsala 

Brf Varvet 2 
c/o Gun Jonsson 
(ordf) 
Mellangatan 19 B 
861 32 Timrå 

 
VIVSTA 4:71 (1) 1/1 Brf Mariedal 
  c/o Viola Byström 
  Skogsvägen 10 A 
  861 31 Timrå 

Brf Mariedal 
c/o Rolf Giek (ordf) 
Skogsvägen 10 B 
861 31 Timrå 

 
VIVSTA 4:73 (1) 1/1 Se Vivsta 4:71 
 
VIVSTA 4:102 (1) 1/1 Möller & Partners Norrfastigheter Ab 
  Att: Lars Sjöberg 
  Box 3478 
  103 69 Stockholm 
 
VIVSTA 15:1 (5) 1/1 Se Vivsta 1:10 
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Fastigheter inom planområdet 
 
Fastighet Andel Lagfaren ägare 
 
VIVSTA 28:7 (1) 1/1 AB Timråbo 
  Box 134 
  861 31 Timrå 
 
VIVSTA 28:8 (1) 1/1 Se Vivsta 28:7 
 
VIVSTA 31:1 (1) 1/1 Se Vivsta 1:10 
 
VIVSTA 31:2 (1) 1/1 Brf Vivsta 
  c/o Sbc 
  Fredsgatan 3 
  852 36 Sundsvall 

Brf Vivsta 
c/o Gert Olsson 
Köpmangatan 27 A 
861 31 Timrå 

 
VIVSTA 31:3 (1) 1/1 Se Vivsta 4:71 
 
Fastigheter utanför planområdet 
 
Fastighet Andel Lagfaren ägare 
 
VIVSTA 1:10 (7) 1/1 Se Vivsta 1:10 inom planområdet 
 
VIVSTA 1:54 (1) 1/1 Se Vivsta 1:54 inom planområdet 
 
VIVSTA 1:60 (1) 1/1 Brf Varvet 3 
  c/o Camilla Åslund 
  Mellangatan 21 B 
  861 32 Timrå 
 
VIVSTA 1:90 (1) 1/1 Se Vivsta 1:17 inom planområdet 
 
VIVSTA 1:111 (1) 1/1 Se Vivsta 1:111 inom planområdet 
 
VIVSTA 15:1 (5) 1/1 Se Vivsta 1:10 inom planområdet 
 
VIVSTA 28:3 (1) 1/1 Se Vivsta 1:111 inom planområdet 
 
VIVSTA 28:7 (1) 1/1 Se Vivsta 28:7 inom planområdet 
 
VIVSTA 28:8 (1) 1/1 Se Vivsta 28:7 inom planområdet 
 
VIVSTA 31:2 (1) 1/1 Se Vivsta 31:2 inom planområdet 
 
VIVSTA 31:3 (1) 1/1 Se Vivsta 4:71 inom planområdet 
 




