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Abstract 
 

This study aims to analyze the risks with building new households 

between railroads and shore, the focus of the study lays on Öbacka strand 

in Umeå municipality. The study also investigate if a land use conflict has 
taken place and how it was handled.  

The paper is based on different documents that was central for the work 

of planning the households and some interviews with operators that was 
highly involved with the planning of the area. 

The results shows that there is several risks with establishing new 

household between railroads and shores. Mainly because of the exposure 

of noise from the railways, though the risk for impact on the living 

environment for animals were low in this case there is a generally risk 

that it could get negative effects. It also a very important that the 

availability to the shore is secured. Planning in this type of area involves 

a great number of operators can easily cause a conflict due to the 

different perspectives on how the land should be used in the future, and 
also because of protecting different interests 

Keywords: railroads, shore, conflict, risks, households, planning for 
attractiveness, exposure of noise, vibration, land-use planning 
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Referat 

Denna studies syfte är att redogöra och analysera riskerna med att 

etablera nya bostäder mellan järnvägar och stränder, studien fokuserar 

på området Öbacka strand i Umeå kommun. Studien undersöker även 
om en konflikt har funnits och hur detta har hanterats. 

Studien är av kvalitativ art och baseras på plandokument som var 

centrala för planeringsarbetet av de nya bostäderna och intervjuer 
aktörer som var väldigt involverade i planeringen för området.  

Resultatet visar att det finns ett antal risker med att etablera nya 

bostäder som ligger mellan järnvägar och risker. De huvudsakliga 

riskerna beror på exponeringar av buller från järnvägar, trots att det inte 

fanns större risker att djur- och växtlivets livsförhållanden skulle drabbas 

negativt i detta fall finns det en generell risk som kan ge negativa 

effekter. Det är också väldigt viktigt att säkra tillgängligheten för 

människor till stränderna. Denna typ av planering involverar många 

olika aktörer vilket kan lätt ge upphov till en konflikt som grundar sig ska 
nyttjas i framtiden, även på grund av att många intressen ska skyddas. 

 

Nyckelord: järnvägar, konflikter, risker, bostäder, planera för 
attraktivitet, exponering av buller, vibration, markanvändningsplanering 
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1.0 INLEDNING 

 

Markanvändningsplanering är en form av planering som tillgodoser 

människors och organisationers behov. Stora markytor måste därför 

exploateras för bostäder, arbetsplatser och kommunikationer. Men vissa 

platser innehåller olika värden som är lämpligare att bevara, det kan 

handla om att olika djurarters livsförhållanden som måste försäkras. 

Människans tillgång till rekreation är ett annat värde som kan avgöra om 

exploatering bör utföras. Detta är några få aspekter som visar att olika 

avvägningar måste tas i markanvändningsplaneringen (Nyström 2003, s. 
11).  

Kommunerna i Sverige använder denna typ av planering som ett 

instrument för att skapa attraktivitet och på så sätt attrahera nya 

människor. Bostäder i attraktiva lägen är väldigt ofta en attraktionskraft, 

speciellt om de lokaliseras nära vatten. Med den rådande 

miljöproblematiken har planeringen börjat riktat in sig på att människor 

ska börja nyttja kollektivtrafik. Nya bostadsområden börjar därför 

alltmer uppmuntras att lokaliseras på sådant sätt att det blir naturligt att 
välja bort bilen (Naturvårdsverket 2014). 

I Umeå producerades bostadsområdet Öbacka strand. Området har 

väldigt nära till strand och järnväg vilket är intressant ur ett 

planeringsperspektiv. Läget erbjuder inte bara vacker utsikt över vattnet 

utan det finns även problem när tåg och övrig trafik ligger så tätt intill 

bostäder. Markytan skulle kunnat nyttjas genom många olika funktioner 

vilket gör planarbetet intressant för att se vilka aktörer som ställde sig 

positivt och negativt till att bygga just ett bostadsområde (Karlbro & 
Lindgren 2011, s. 14).  

Denna studie fokuserar på att analysera och lyfta fram vilka risker som 

identifierades av olika aktörer. Umeå kommun var en ytterst central 

aktör för planeringen av Öbacka strand och drev projektet framåt. 

Avvägningar mellan exploatering och bevarande har på så vis tagits. Mer 

söderut i landet finns Timrå kommun, som ligger i Västernorrlands län. 

Denna kommun har ett intresse av att bygga bostäder i ett liknande läge 

som Öbacka strand. I slutet av studien kommer en diskussion föras om 

likheter och skillnader mellan dessa två områden. Diskussionen kommer 

också behandla vad som måste tas i betänkande om planerna ska 
förverkligas. 
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1.1 Problemformulering 

 

Det kan vara positivt att lokalisera bostadsområden nära 

järnvägsstationer eftersom en minskad bilanvändning kan bli en del av 

resultatet. Ur ett negativt perspektiv kan människor bli exponerad av 
höga buller nivåer vilket ger effekter på hälsan. 

Bostäder nära stränder är väldigt attraktiva men med strandskyddets 

bestämmelser kan det vara svår att försäkra djur- och växtlivet samt 

människan tillgång till området. 

Därför ställs frågan vilka problem och lösningar finns när man bygger 
nära järnvägar och stränder? Vilka fördelar identifieras av aktörer? 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att analysera och beskriva risker förenligt 

med att bygga bostäder i vatten- och järnvägsnära områden. Uppsatsen 

fokuserar därmed på vilka konflikter som kan förekomma och vilka mål 

som behöver uppfyllas för att fördelarna med exploateringen ska 

överväga nackdelarna. Vidare kommer platsens förutsättningar 

diskuteras för att belysa varför beslut får olika utfall beroende på stadens 
rumsliga attribut. 

De frågeställningar som kommer att utgöra arbetets fokus är följande: 

i. Vilka direkta risker är identifierade med att etablera bostäder 

inom strandskyddet respektive i närhet av järnväg? 

ii. Hur ställde sig olika aktörer till riskerna i planen för Öbacka 

strand? 

iii. Vilka avvägningar gjordes under planeringsarbetet med Öbacka 
strand? 
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2.0 Metod 

 

I detta kapitel presenteras de metoder som har använts för att svara på 

studiens frågeställning. Kvalitativ metod har varit central för studien där 
fallstudie tillämpats som forskningsstrategi.  

Plandokument tillhörande Öbacka strand har varit centrala för att 

analysera hur och varför konflikter uppstått. Dokumenten har även 

använts för att beskriva riskerna med bostadsområdets läge. De har även 

visat kommunens ställningstagande till riskerna och motiveringarna till 
att exploatera istället för att bevara. 

En intervju via mail utfördes med Patrik Forsberg från Umeå kommun. 

Han var en av de planarkitekter som deltog i arbetet och svaren gav en 
insikt om processens komplexitet. 

2.1 Fallstudie 
 

Forskningsstrategin fallstudie har tillämpats i denna studie. Denna typ av 

forskningsstrategi gör det möjligt att fokusera på ett specifikt fall vilket 

gör det möjligt att samla en djupare förståelse. Öbacka strand utgör 

studiens fall. Det har varit möjligt att gå in på djupet med planarbetet för 

områden och se vilka avvägningar som har gjorts. Om flera liknande fall 

hade granskats hade det varit svårare att upptäcka viktig information 

(Denscombe 2012, s. 59). Planarbetet innefattade kommunikation 

mellan många olika aktörer vilket visar på att en form av social process 

har existerat vilket ytterligare gör fallstudien lämplig. Planeringen av 

Öbacka strand var komplicerat och av mig som forskare krävdes det 

noggranna granskningar av flertal dokument för att se hur konflikter 

uppstått (Ibid, s. 60). En av de stora fördelarna med att tillämpa 

fallstudie som forskningsstrategi är att det går använda sig av många 

olika källor och det går att kombinera olika forskningsmetoder (Ibid, s 
61). 

2.2 Tillvägagångssätt 

För att kunna besvara studiens frågeställningar har olika plandokument 

analyserats. Dokumenten har varit centrala för att se vilka risker som 

identifierades av olika aktörer i planeringen med Öbacka strand. Det har 

genom dokumenten se om konflikter mellan aktörer existerat och vilka 

avvägningar som tagits. För att få tillgång till de ursprungliga 

dokumenten kontaktades Umeå kommun, detta säkerställer 
trovärdigheten av källan 
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För att beskriva vad detaljplanens syfte var har dess planbeskrivning 

analyserats. Detta dokument gav även en förståelse om vilka risker och 

andra konsekvenser som planen kunde resultera i. Genom att granska 

planens tillhörande miljökonsekvensbeskrivning insamlades en djupare 

förståelse riskerna och konsekvenserna. Tillsammans gav dokumenten 
samlad information om detta. 

Två stycken samrådsredogörelser har varit väldigt centrala dokument. 

Det gick att tyda vilka aktörer som ställde sig mest negativt respektive 

positivt till planens intentioner. Då studiens teori dels bygger på 

konflikter inom planering när många aktörer är delaktiga, har 

granskningen av dokumenten kunnat redogöra för konflikterna som 

fanns i detta fall. Överklaganden har vidare fungerat som ett 
komplement, det bekräftar ytterligare hur långdragen konflikter kan bli. 

2.3 Intervjuer/frågeformulär 

 

För att få en insikt om hur aktörer ställer sig till att bygga bostäder i ett 

läge som Öbacka strand utfördes en intervju. Grund idén var att komma i 

kontakt med representanter från Trafikverket, Umeå kommun och 

Länsstyrelsen. Inget svar från Trafikverket eller Länsstyrelsen kom 

tillbaka trots upprepade försök. En planarkitekt som deltog i 

planeringsarbetet för Öbacka strand, och som jobbar vid Umeå kommun, 
ställde fullt ut på en intervju 

Trots positivt svar från tjänstemannen från kommunen kunde inte 

intervjun genomföras i fysisk form. En tidsbrist gjorde att intervjun fick 

utföras via mail och således ersattes med en form av frågeformulär. För 

studien betyder det att bortfall av viktig information kan ha uppstått, 
men respekt för tjänstemannens tidsbrist var tvungen att tas i hänsyn. 

2.3.1 Urval 
 

Patrik Forsberg från Umeå kommun var delaktig i planeringsarbetet för 

Öbacka strand. Som en delaktig planarkitekt i projektet var det en person 

som jag ansågs kunde besitta viktig information och kunde förmedla 

detta genom en intervju. Urvalet utgjordes på så vis genom ett strategiskt 
urval. 

2.4 Analysmetod 

 

Plandokumenten som har varit centrala för studien har analyserats 

genom en tematisk analys. Metoden gör det möjligt att identifiera, 
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analysera och redogöra mönster inom data (Braun & Clarke 2006, s. 6).  

Studiens frågeställningar fokuserar på att beskriva de identifierade 

riskerna, hur aktörer ställer sig till riskerna och vilka avvägningar som 

har tagits. De tillgängliga data granskades flera gånger för att identifiera 

återkommande teman och se vilka perspektiv som lyftes fram mer än 

andra. Detta kunde senare tolkas och analyseras. De teman som 

fastställdes av mig är det jag ansåg relatera till studiens frågeställningar 

och dessa blev Buller, Människors hälsa, Rekreation, Grönområde, 
Attraktivitet och Långsiktigt hållbart. (Ibid s. 10) 

2.5 Metoddiskussion 

 

Fallstudie som forskningsstrategi är positivt att använda nära man vill 

fokusera på enskilda fall, men det finns kritiska synpunkter av 

fallstudier. Den största kritiken som lyfts fram är att resultatet inte går 

att generaliseras (Bryman 2008, s. 79). Detta har tagits i medvetande 

genom hela studien. Men forskningsstrategin erbjuder forskaren till att 

fokusera intensivt på ett fall och kan på så vis införskaffa en djupare 

förståelse om ämnet. I detta fall behandlas ett område som ligger nära 

järnväg och en strand. På många platser i Sverige kan det finnas planer 

för att bygga bostäder i ett liknande, resultatet av denna studie kan 

således inte fungera som en ren mall. Topografiska och geografiska 

aspekter spelar en viktig roll för hur lämpligt det är att bygga i ett sådant 
läge.  

Studien skulle dock kunna fungera som en ytterligare information om 

vilka risker som finns när bostäder etableras i ett sådant läge. Det kan 

även gå att få en bättre förståelse om varför en markanvändningskonflikt 
uppstår. 

Det finns risker att värdefull information har gått förlorad eftersom 

intervjun genomfördes via mail. Motiveringen till detta tillvägagångssätt 

grundar sig i informantens tidsbrist. Bryman menar att svaren blir 

mindre spontana genom en intervju via mail, respondenten har längre tid 

på sig att funder över frågorna. Men det kan även innebära att svaren blir 

mer genomtänkta (Ibid, s. 595). Då inga svar från de övriga 

informanterna kom tillbaka har det misslyckats med en ömsesidig tillit, 

vilket är en ytterligare negativ aspekt för denna intervjuform (Ibid, s. 
596).  

Detta betyder att studiens resultat har blivit vinklat från kommunens 

perspektiv. Mycket information om vilka avvägningar och bedömningar 
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av konsekvenser går att återfinna hos Umeå kommun. Resultatet hade 

gynnats av mer information från andra aktörer och på så vis möjliggjort 

ett bredare perspektiv på aktörernas ställningstaganden. 

2.6 Avgränsning 

 

Med en viss tidsbegränsning har jag valt att fokusera på området Öbacka 

strand i Umeå kommun. Detta område är ett bra exempel på hur 

komplicerat planeringsarbetet kan bli när bostäder lokaliseras i ett läge 

mellan järnvägar och stränder. Timrå kommun kommer i vissa delar av 
studien beskrivas och paralleller kommer dras till Umeå kommun. 

Det anses i studien vara mer problematiskt att anlägga bostäder intill 

järnvägar än stränder. Detta antagande grundar sig på bullerstörningar 

som spårtrafiken ger ifrån sig. Därför kommer det behandlas i högre 
omfattning än problematiken med byggnation vid stränder. 
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3.0 Teori 
 
I detta kapitel redovisas de teoretiska utgångspunkterna för studien. 

Markytor som planeras för diverse ändamål brukar innehålla många 

aktörer. Därför är det motiverat att beskriva varför konflikter om 

resurser uppstår och ge exempel på vilka aktörer som kan vara 
representerade. 

Efterfrågan på bostadsmarknaden är det som logiskt styr byggandet av 

bostäder. Att samla många människor på en plats är väldigt positivt och 

förtätningar är att föredra. Öbacka strand visar tendenser till att följa 

principerna för new urbanism vilket gör det motiverat att lyfta fram 
denna modell. 

3.1 Markanvändningskonflikt 

 

Markanvändningsplanering innefattar allt som oftast många aktörer. När 

olika synpunkter på hur resursen ska nyttjas i framtiden inte delas av alla 

kan konflikter uppstå. Sådana konflikter kan definieras som en 

bakomliggande kamp över en resurs, i detta fall markytor. En aktör som 

menar att exploatering är ett bättre alternativ kan få motstånd från andra 
aktörer som anser att rådande funktion bör bevaras (Parker 2004, s. 4).  

Enligt Pacione (2013) finns det flera olika aktörer som ställer sig positiva 
till att bygga bostäder, några av dessa aktörer är till exempel: 

 Potentiella köpare – Människor som är beredda att köpa en ny 

bostad. Drivkrafterna är att tillförse sig med en funktion för 

boende, en förbättring av livssituation eller ett sätt att öka sin 

ekonomi genom att investera på bostadsmarknaden. 

 Fastighetsmäklare – Ekonomiska drivkrafter gör att dessa aktörer 

ställer sig positiva till att bygga av nya bostäder. 

Bostadsutvecklingar gynnar aktören eftersom deras verksamhet 

grundar sig på att sälja bostäder. 

 Stat och regering – Stadsutvecklingens form påverkas väldigt 

mycket av politiska direktiv. Det påverkas indirekt och direkt av 

denna aktör, genom bland annat skattepolitik och 
planeringsföreskrifter. 

Vidare pekar Pacione ut aktörer som har högst inflytandet på byggande. 

Dessa aktörer är planerare och den som avser att bygga (Ibid, s. 62). 

Inom planeringen är det ett stort fokus på att planera bostäder så de blir 

långsiktigt hållbara. I Paciones studie, som fokuserar på Skottland, 
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beskrivs ett fall där en plan för Glasgow regionen har som mål att antalet 

bostäder ska bli ytterligare 109 000 till år 2018. Nya utvecklingar ska 

uppmuntras att lokaliseras på platser som förstärker och ger stöd till 

samhället. Ur ett hållbarhets perspektiv är det viktigt att det finns en 

stark balans mellan kostnad och nytta. Därför är det motiverat att alla 

förslag som kommer resultera till utveckling tar hänsyn till vad nya 

bostäder kan bidra till utvecklingen. Men det får inte vara på bekostnad 

av den fysiska miljön eller på livskvalitén inom bostadsområden (Ibid, s. 
67) 

I Lasse Pletonen och Rauno Sauirinens artikel ”Integrating impact 

assessment and conflict management in urban planning: Experiences 

from Finland” presenteras tre stycken dimensioner som ligger till grund 

för konflikter markanvändningsplanering. Den första dimensionen 

innebär att man inte tar hänsyn till ändliga resurser utan man tar dessa i 

anspråk för ett visst syfte (t.ex. bygga bostäder). Den andra dimensionen 

handlar om politiska prioriteringar och den tredje risker för miljön, 
människans hälsa och säkerhet (Plentonen & Sauirinen 2010, s. 328).   

Författarna menar även att konflikter är något som t.ex. kommuner vill 

undvika. Det finns mycket som talar för varför de inte vill riskera en 

markanvändningskonflikt. Kostnaderna för konflikterna är en sak, 

strävan är alltid att minimera ekonomiska delarna. Det handlar även om 

en förlorad kontroll av resultaten, planerna kan behövas ändras och blir 
därför inte exakt som väntat (Ibid, s. 330).   

 

3.2 New urbanism. 

 

New urbanism och dess principer riktar till hur städer och mer specifikt 

bostadsområden ska utvecklas. Områden ska byggas för förtätning där 

fotgängare bli prioriterade, majoriteten av de vardagliga sysslorna ska 

kunna utföras inom ett gångavstånd. Detta gör att människor som inte 
kan köra bil fortfarande kan leva självständigt (Pacione 2009, s. 199).  

Områden ska vara väldigt blandat. Inom områdena ska variationen av 

bostadstyper vara hög då detta påverkar prisnivåerna. Det ska således 

attrahera människor i olika åldrar, etnicitet, ras och med olika 

ekonomiska förutsättningar. Ökad möjlighet för interaktion mellan olika 
människor ska bli ett resultat (Ibid, s. 199). 

Byggnadstätheten ska hållas till en lämplig nivå. Det ska vara lätt att ta 

sig till busshållplatser och avstånden till dessa får inte vara utöver 
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gångavstånd. Kollektivtrafiken kommer då nyttjas i högre grad och 
människor blir mindre beroende av bilen (Ibid, s. 199). 

3.4 Höga koncentrationer av människor. 

 

Jance Jacobs har i sin bok ”Den amerikanska storstadens liv och förfall” 

många synpunkter på hur städer och bostadsområden ska planeras. Hon 

påpekar att lyckade bostadsområden inte utgörs av byggnader som håller 

hög standard, utan kärnfrågan är vad bostadsområden kan göra både 

socialt och ekonomiskt för städerna själva (Jacobs 1989, s. 139). 

Jacobs menar att en hög koncentration av människor är viktig för 

städerna. En låg befolkningstäthet ger inte förutsättningar till kulturella 

verksamheter, därför förespråkar hon att förtäta städer är bättre än att 

sprida ut dem. Bostadshusen utgör en stor del av stadsdelarna, 

människorna som bor i stadsdelarna använder gator, parker och 

företagen. Om det inte existerar en koncentration av människor kommer 

inte service eller mångfald att kunna existera. Primära funktioner som 

arbetsplatser eller nöje måste intensivt nyttja markytor eftersom det 

bidrar till en koncentration av människor. Om dessa funktioner bara tar 

upp onödig plats som engagerar få människor kommer inte mångfalden 
eller folklivet dra nytta av dem (Ibid, s. 229-230).  

Förtätningar genom bostadsbebyggelser är enligt Jacobs väldigt viktig för 

många stadsdelar och för deras utveckling. Många områden i USA har 

förfallit på grund av att låga bostadstätheter, andra områden som har en 
högre bostadstäthet ser utvecklingar (Ibid, s. 230-231).  

Höga koncentrationer av människor är en fundamental grund för att 

mångfald ska slå ut i städer och det måste således existera höga tätheter 

av bostäder på markytor som är avsedda för bostäder. Om det inte finns 

tillräckligt med folk i stadsdelar spelar det ingen roll om andra 
funktioner som är menad för mångfald etableras (Ibid, s. 234).  

Att avgöra hur hög en bostadstäthet som är tillräcklig att skapa ett livligt 

och mångfaldigt stadsliv är väldigt svårt. När bostadstätheten ökar eller 

om staden växer kan en förort växa snabbt och ställas inför nya uppgifter. 

Ett sådant område behöver livskraft och mångfald på samma sätt som en 

storstad. Jacobs använder definitionen ”mitt-emellan-tätheten” som en 

referens där ett verkligt stadsliv börjar existera. När denna täthet uppstår 

är svårt att säga och varierar geografiskt. Det som utgör detta är hur 

mycket hjälp bostäderna får av andra primära funktioner och dess 
användare (Ibid s. 239). 
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Bostadstätheten kan bli för hög och hämmar mångfalden. Resultatet av 

detta är att många bostäder byggs på en begränsad markyta vilket leder 

till en standardisering av bostäderna. Utseendet och variationen av 

byggnaderna har en stor påverkan på en stor mångfald av invånare, 
företag och miljöer (Ibid, s. 241).  
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4.0 Bakgrund 

Detta kapitel syftar till att redogöra information och rekommendationer 

om för att säkerställa djur- och växtlivet samt människors hälsa och 

trygghet i planeringen. Järnvägens roll i samhället är en central del av 
studien och en beskrivning görs av detta transportsystem.  

Det som styr byggnation av bostäder är efterfrågan på 

bostadsmarknaden. Därför beskrivs läget på bostadsmarknaden ur ett 

nationellt perspektiv och för de kommuner som utgör studiens centrala 

delar. 

4.1 Strandskyddet 

 

Strandskyddet syftar till att bevara allmänhetens friluftsliv och de 

biologiska värdefulla land- och vattenområdena. Detta skydd säkerställer 

allemansrätten då människor tillgodoses att kunna röra sig längs 

stränder (Naturvårdsverket 2012, s. 4). Skyddet gäller vanligtvis 100 

meter från strandkanten, men i specifika fall kan Länsstyrelsen besluta 

om att utöka skyddet till 300 meter (SFS 1998:808 1 kap, 13 §). Inom 

strandskyddet är det inte tillåtet att; etablera nya byggnader, ändra 

byggnader som hindrar tillgången till stränder, utföra grävningsarbeten 

eller aktiviteter som ger konsekvenser för djur- och växtlivet (SFS 
1998:808, 1kp, 15 §).  

Den som avser att uppföra byggnader eller göra förändringar inom 

strandskyddet kan ansöka om dispens. Det gäller dock att det finns 

specifika skäl enligt lagen och strandskyddet får inte påverkas i någon 

negativ bemärkelse (Naturvårdsverket & Boverket 2012, s.6) Enligt 

miljöbalkens 7 kapitel, 18§, får Länsstyrelsen upphäva strandskyddet om 

det saknas en tydlig betydelse för området samt om området ingår i en 

detaljplan (SFS 1998:808). 

 

4.2 Byggnation nära strand 

 

Om planer för nya bostäder upprättas i strandnära lägen är det främst 

två saker som man bör ta hänsyn till. Det ena är att säkra människors 

tillgång till stranden och det andra är att djur- och växters livsvillkor inte 

kommer påverkas negativt. För de bestämmelser för djurens och 

växternas livsvillkor är först och främst riktade för de arter som är 

beroende av miljön för att kunna överleva. Således kan det innebära att 
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de arter som tillfällig lever på platsen inte är lika starkt skyddade 
(Naturvårdsverket 2012, s. 73). 

Det finns fortfarande risker att negativa effekter uppstår trots att dispens 

godkänds inom strandskyddet. Om ett område planeras att bebyggas och 

dispens är godkänd måste en aspekt tas med i beräkningen. Området kan 

sakna starka naturvärden innan byggnationen, men med tiden kan dessa 

värden utvecklas till att bli starka och på så sätt uppstår en problematik 
(Ibid 73-74). 

En störning i livsmiljön för djur- och växtlivet kan resultera i att arterna 

inte kan fortsätta leva i en livskraftig population. Nya byggnader kan 

reducera levandsytan för arterna och vissa viktiga strukturer kan 

försämras. Detta är viktiga funktioner för att ge arterna goda livsvillkor 

och en exploatering kan bidra till konsekvenser (Ibid, s. 75). 
 

4.3 Buller 
 

Det finns ett antal risker för att negativa effekter kan uppstå när man 

etablerar bostäder i närhet av en järnväg. Det som riskerar att ge 
påtagliga effekter på människors hälsa är i form av buller och vibrationer. 

Buller är all form av oönskat ljud men definitionen är relativt diffus 

eftersom människors uppfattning om oönskat ljud skiljer sig åt. Vid en 

vistelse i en park förväntas det råda en lugn och tyst miljö. Om en ny 

bilväg skulle byggas skulle först oljud uppstå vid anläggningsarbetet för 

att sedan pågå mer frekvent när bilar trafikerar vägen (Naturvårdsverket 
2013).  

En bidragande faktor till varför människor idag blir alltmer påverkade av 

buller är för att trafikintensiteten har ökat inom alla trafikslag. Varje 

individ reser fyra gånger mer idag jämfört med vad vi gjorde år 1950 och 

biltrafiken har ökat med hela 60 %. Idag är det nästan två miljoner 

människor som är utsatta för buller i sin bostad (Boverket 2008, s. 13). 

Dock är det en mindre mängd människor som blir utsatta för buller ifrån 

den spårbundna trafiken jämfört med bil, samtidigt har trafiken från 

järnvägarna har ökat och med de högre hastigheterna tågen kan färdas i 
leder till ökat buller från detta transportmedel (Ibid, s. 14). 

Ju mer man bygger för täthet desto svårare blir det att komma ifrån 

buller. Boverket, som är en central myndighet för planering, anser att de 

riktvärden som finns inte bör tillämpas alldeles för strikt inne i staden 
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samtidigt poängterades att en god helhetssyn måste eftersträvas 
(Boverket 2002, s. 271). 

1997 antog Riksdagen riktvärden som gäller för trafikbuller. Dessa 
värden gäller för nybyggda bostäder och de får inte överstiga följande: 

 30 dBA ekvivalentnivå inomhus 

 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid 

 55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad 

 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 
(Boverket 2008, s. 19-20) 

Boverket (2008) har i sina byggregler utformat fyra ljudklasser (A-D) 
som är specifikt för ljudnivån inomhus.  

 Ljudklass A – Motsvarar 37 dBA och ett fåtal människor bedöms 

uppleva störningar av buller. 

 Ljudklass B – En överstigning av 41 dBA får endast uppstå tre 

gånger per natt och det bedömds vara en mindre risk att boende 

blir störda av buller. 

 Ljudklass C – är 45 dBA och får endast överstigas fem gånger per 

dygn mellan klockan 22.00 – 06.00. 

 Ljudklass D – Kan användas i vissa fall, till exempel när 

varsamhetskrav inte gör det möjligt att uppnå klass C (Boverket 
2008, s. 20) 

Trots att riktvärdena som Riskdagen antagit och ljudklasserna som 

utarbetats av Boverket eftersträvas i planeringen tillämpas de olika strikt 

på olika platser. Vid en nybyggnation ska riktvärdena från Riskdagen 

efterlevas. Om inte värdena uppfylls utomhus måste nivåerna för 

inomhus säkerställas (Ibid, s. 21).  
 

4.4 Påverkan på människans hälsa 

 

Bullerstörningar har varit uppmärksammade i många år, redan under 

1960-talet stod denna problematik på agendan inom planeringen på 

grund av utökad bilanvändning (Boverket 2002, s. 272). Problematiken 
existerar fortfarande och ger negativa effekter på människans hälsa. 

Det finns ingenting som tyder på att buller skulle vara livshotande för 

människor men det är en stor hälsofråga. Forskningsresultat inom 

området visar att det finns ett samband mellan de angivna riktvärdena 
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och hälsoeffekter vilket gör det diskutabelt om bostadsmiljön är godkänd 

även om inte riktvärdena överstigs (Länsstyrelsen 2007, s. 9). Det som 

bedöms vara den största negativa effekten av buller är den som stör 

sömnen. Att kunna sova utan att bli störd flera gånger om natten är en 

grundförutsättning för att alla människor oavsett ålder ska kunna 

fungera fysiskt och mentalt. Buller som stör sömnen kan resultera i 

sammandragningar av blodkärl, försämrad andning, högt blodtryck, 

ökad hjärt- och pulsfrekvens. Dessa kan i slutändan resultera att negativa 

effekter som trötthet, depression eller en sämre prestationsförmåga. 

(Ibid s. 9). 

Att kunna uppfatta tal är något som anses kunna bli negativt drabbat när 

människors utsätts för buller. Det krävs inte mycket för att svårigheten 

att uppfatta och förstå tal blir avsevärt sämre. Om en järnväg trafikeras 

med en hög frekvens blir det svårt för personer att kunna samtala med 

varandra och speciellt svårt för människor med nedsatt hörsel. En annan 

faktor som läggs till i problematiken är om lokalen har en dålig akustik 

då resulterar ljudnivån blir högre (Socialstyrelsen 2008, s. 30).  

Förutom att buller riskerar att påverka människans fysiska hälsa ger den 

även effekter på den mentala hälsan. Aggressiva reaktioner kan härledas 

av buller då människan kan uppfatta en okontrollerad ställning till 

bullrets källa och situationen inte är påverkbar. Det kan gå så långt att 

enstaka människor väljer att isolera sig i bostaden, det sociala livet blir 

således negativt drabbat eftersom personer kan uppleva sig tvingad att 

bo i en bullrig miljö och tar därför beslutet att inte umgås med vänner i 

bostaden (Ibid, s. 33). 

Ett bostadsområde nära järnväg riskerar att i högre grad exponeras av 

omgivningsbuller där buller kommer från tågtrafiken. EU har gjort en 

bedömning att omgivningsbuller är ett av de främsta miljöproblem i 

dagen samhälle och har därför har ett direktiv framställts. 

Omgivningsbuller innefattar buller från vägar, järnvägar, flygplatser och 

industriell verksamhet. Syftet med direktivet är att reducera och 

förebygga de negativa effekterna som uppstår i en omgivning där buller 

förekommer (Ibid, s. 47).  
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4.5 Vibrationer 

 

Förutom att bullerstörningar från järnväg kan ge upphov till negativa 

effekter på människan hälsa är även vibrationer från tågtrafiken en 

faktor som innebär risker när man bygger intill järnvägar 

(Transportstyrelsen 2014). När tågen blir allt mer utvecklade och högre 

hastigheter blir möjliga så ger de direkt högre risker för att vibrationer 

uppstår. Godstågen utvecklas även på så sätt att de klarar av en tyngre 

last vilket också bidrar till mer vibrationer. Lars Hall (2000) har i sin 

studie ”Simulations and analyses of train-induced ground vibrations in 

finite element models” studerat hur vibrationer från tågtrafiken påverkar 

omgivningen. Enligt Hall ger tågtrafiken upphov till vibrationer i olika 

steg. Uppkomsten till vibrationer återfinns när tåget transporteras på 

räls, vilket ger en dynamisk kraft mellan dessa komponenter som i sin tur 

skapar en rörelseenergi. Denna energi skapar vågor som påverkar 
markanvändningen i dess närhet (Hall 2000, s. 403)     

Känsligheten för vibrationer är hög hos människan och risken finns att 

bullret förstärks. Om kraftiga vibrationer uppstår kan det vara svårt för 

individer att identifiera ifall det handlar om buller eller om vibrationer, 

resultatet kan i värsta fall bli svårigheter med sömn och koncentration 

(Boverket 2002, s. 279) 
 

4.6 Järnvägens betydelse i samhället  

Under 1900-talet utvecklades transportsystemet. I och med att järnvägen 

blev mer etablerad som ett nytt transportsystem blev det möjligt att 

förflytta gods och människor längre sträckor på kortare tid, detta 

transportsystem minskade det globala rummet (Mackinnon & Cumbers 
2007, s. 70-71.)  

Sedan år 1950 har man i Sverige lagt ner nästan 600 mil spårlängd för att 

utveckla landets spårtrafik och sedan dess har regional- och snabbtågen 

används allt mer frekvent. Till skillnad från andra transportmedel är 

spårtrafiken ett bättre transportsval för miljön, men samtidigt genererar 

det högre bullnivåer. Trots att människor löper stor risk att bli exponerad 

av tågtrafikens buller är det ur ett långsiktigt perspektiv negativt att 

förlägga exempelvis tågstationer utanför stadens mitt då tillgängligheten 
reduceras markant (Johansson 2004, s. 117).  

Idag ökar antalet person- och godstransporter i landet via tågtrafiken 

som är ett positiv resultat med hänsyn till den miljöproblematik som 
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existerar. Resorna via denna transport har utvecklats till att bli en viktig 

del i den regionala kollektivtrafiken, snabbare resor via tågpendling har 

förstorat regionerna (Banverket 2009, s. 9). 
 

4.7 Trafikverket rekommendationer vid etablering av bebyggelse nära 

järnvägar 

 

Banverket (idag Trafikverket) utarbetade ett informationsdokument som 

behandlar järnvägens roll i samhällsplaneringen. Det poängteras tydligt i 

detta dokument att en samordnad planering mellan olika funktioner är 

viktig för samhällsutvecklingen. När nya bebyggelser ska planeras är det 

viktigt att det planeras med en befintlig infrastruktur och de bör 

lokaliseras på ett sätt som gör det naturligt att resa kollektivt (Banverket 
2009, s. 12).  

Det finns konkreta risker att planera för bostäder intill järnvägar. Att en 

olycka ska uppstå på en specifik plats är enligt Banverket en väldigt liten 

risk, men det är ingenting man kan förbise. De generella 

rekommendationerna är att ingen ny bebyggelse bör uppföras inom ett 

område på 30 meter från järnvägar, avståndet reducerar risken att farligt 

gods sprider sig om ett tåg skulle spåra ur, samtidigt säkerställer det 
åtkomsten för räddningsinsatser (Ibid, s. 15).  

Om man lokaliserar bostäder som har ett avstånd på 30 – 50 meter från 

järnvägen bedöms det att bli svårt att uppnå en bra boendemiljö på 

grund av buller. Det är inte ovanligt att man bygger skydd som reducerar 

bullernivåerna med det ibland krävs det att skydden går upp emot 100 

meter från järnvägen för att nå en bra boendemiljö. Ur ett annat 

perspektiv kan järnvägens funktion ta skada av bebyggelser som 
lokaliseras i närheten (Ibid, s. 15). 

Trafikverket ser att affärer och kontor är lämpligast att bygga intill en 

järnväg. Buller- och vibrationsstörningar från tågtrafiken är lika påtaglig 

för dessa verksamheter jämfört med bostäder. Det skapar även underlag 
för liv och rörelse under hela dygnet (Ibid, s. 19). 

4.8 Bostadsmarknad och befolkningsutveckling 

Efterfrågan på bostadsmarknaden indikerar att fler bostäder måste 

byggas och oftast är det detta som styr hur många nya bostäder som 

byggs. I landet råder det högst efterfrågan på hyresrätter och många 

kommuner har planer att bygga denna typ av bostadsform i framtiden. 

Den målgrupp i samhället som har störst problem med att hitta 
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hyresrätter är ungdomar, personer i medelålder och pensionärer 
(Boverket 2006, s 7). 

Av landets 290 kommuner är det 43 % som uppger, enligt Boverkets 

undersökning, att det råder brist på bostäder i förhållande till efterfrågan 

på den lokala bostadsmarknaden. Ungefär 30 % av de kommuner som 

bedömer sig ha brist på bostäder i hela kommunen förväntar sig en ökad 

brist och stora andelar av kommunerna har invånare under 25 000 (Ibid, 
s. 14). 

En hög efterfrågan på bostadsmarknaden är sammankopplad med 

befolkningsutvecklingen, både nationellt och lokalt. En kommun med 

hög inflyttning kommer med tiden få en hög efterfrågan på bostäder om 

produktionen står still. Den första folkräkningen i Sverige utfördes under 

1700-talet och resultatet visade 1,8 miljoner människor. Sedan dess har 

befolkningen stadigt ökat och under 2011 var resultatet 9,5 miljoner 

människor (SCB 2012, s.17). 

4.9 Umeå kommun 

 

Kommunfullmäktige i Umeå godkände ett tillväxtmål under 2008 med 

målet att Umeå ska växa till 200 000 invånare senast år 2050. Detta ska 

göra att Umeå etablerar sig som Norrlands huvudstad. Planeringen 

kommer få en stor roll för att tillväxtmålet ska bli verklighet, nya 

bostäder kommer byggas för att nya invånare ska få ett boende.(Umeå 
kommun 2011, s. 8).  

Umeå kommun har pekat ut vad som kommer ligga i fokus i arbetet med 

utvecklingen. En tät blandstad med fokus på människors vardagsliv 

kommer få stort utrymme i planeringen, blandstaden ska utmärkas av 

attraktiva mötesplatser med tydliga stadsrum. Blandade funktioner ska 

skapa li och rörelse samtidigt som det ska ge trygghet åt invånarna. Stort 

fokus ligger på att utveckla kollektivtrafiken som ska göra resandet inom 

kommunen mer hållbart. Fotgängare och cyklister ska prioriteras i 

planeringen istället för att ge mer utrymme till bilanvändning. (Ibid, s. 
8).  

4.10 Öbacka strand 

Bostadsområdet Öbacka strand är en ny produktion som ligger 

lokaliserad nära Ume älven och Umeå östra tågstation. Planerna för 

bostadsområdet är att upprätta 600 lägenheter. Kommunen har tagit 

ställning i sin fördjupade översiktsplan med strandskyddet och 

specificerat det med stadsutvecklingen. När det kommer till ett 
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bebyggelseområde som ligger vid vatten anses det vara en viktig resurs 

för tätortsutvecklingen, kommunen har gjort en bedömning att i ett läge 

som Öbacka strand innefattar utgörs det som en mycket starkt allmänt 

intresse. Med koppling till detta har man försäkrat sig om att tillgodose 

tillgängligheten till vattnet för invånarna genom att utforma ett brett 
strandnära stråk närmast vattnet (Umeå kommun 2011, s. 51).  

 

4.11 Timrå kommun 

 

Inom Sundsvallsregionen bor det ungefär 200 000 människor och i 

denna region ingår Timrå kommun (Timrå kommun 2011, s 15). Timrå 

kommun i dagsläget ca 18 000 invånare och inför år 2015 finns en 

politisk vision dels fokuserar på att öka befolkningen till 18 500.  

För att denna del av visionen ska bli verklighet ska kommunen erbjuda 

attraktiva boendealternativ och klimatpåverkan eller annan 
miljöpåverkan ska reduceras (Ibid, s. 14).  

I kommunens översiktsplan poängteras det att attraktiva lägen med goda 

livsmiljöer är viktig för utvecklingen. Samtidigt måste kommunen kunna 
erbjuda en attraktiv kollektivtrafik för trafikpendlingen. (Ibid, s. 17). 

Timrå kommun har gjort en egen analys över bostadsmarknaden för att 

se vilka bostadstyper som måste produceras i framtiden. Tillgången till 

hyresrätter uppges vara hög jämfört med efterfrågan, vilket anses vara en 

bidragande orsak till att människor i åldern 18 – 30 inte stannar kvar i 

kommunen. Det betyder att hyresrätter inte kommer att produceras 

inom närmaste framtid, men om en högre inflyttning till kommunen 

skulle uppstå kan det bli aktuellt. Bostadsrätter råder det brist på och det 

finns en efterfrågan av denna bostadstyp. Äldre personer och de i 

medelåldern vill bosätta sig i ett bekvämt boende längs kusten som har 

närhet till service och kommunikationer (Ibid, s. 18). 
 

4.12 Området för nya bostäder 

Området som kommunen har intresse av att bygga bostäder på, ligger 

mellan Timrå tågstation och Bottenhavet, Strandvägen är bilvägen som 

ligger närmast området Avståndet mellan tågstationen och platsen där 

nya bostäder kan uppföras är ungefär 70 m och det är inom 

strandskyddets avståndsbestämmelser. Marken idag upptas främst som 

rekreationsyta och består främst av växtlighet. 
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5.0 Detaljplan och planprocess 

 

Området Öbacka strand ingår idag i en detaljplan, därför kommer detta 

kapitel syfta till att beskriva vad en detaljplan är för något vad denna 

form av plan innebär. Detaljplaner måste genomgå en planprocess innan 

den blir aktuell, därför kommer även processen beskrivas på en 

övergripande nivå. 

I detta kapitel redovisas vad en detaljplan är och vad det innebär. Innan 

en detaljplan blir aktuell måste dokumentet genomgå en planprocess, 

därför beskrivs även denna process på en övergripande nivå. 
 

5.1 Detaljplan 

 

En detaljplan upprättas när en förändring är aktuell och är den plan som 

lämpar sig bäst vid just en förändring (Boverket 2009, s. 9). En 

detaljplan syftar bland annat att ge insyn och inflytande för 

fastighetsägare, allmänheten, myndigheter etc. Planen lägger fast 

skyldigheter och rättigheter för kommunen och fastighetsägare, det 

fastställs tidigt vilka principiella och grundläggande frågor som finns 

under själva planarbetet (Karlbro & Lindgren 2011, s. 28). Denna typ av 

plan upprättas främst när avsikten är att utföra större byggprojekt eller 
när bebyggelseområden ska förändras (Ibid, s. 27). 

Kommunen bedömer om en detaljplan ska upprättas eller inte med 

hänsyn till det kommunala planmonopolet, det finns således inget krav 

att kommuner ska ha en detaljplan jämfört med översiktsplaner. 

Detaljplaner är även juridiskt bindande (Boverket 2009, s. 13). 
  

5.2 Planprocess 

 

En detaljplan upprättas antingen genom ett enkelt eller normalt 

planförfarande (Karlbro & Lindgren 2011, s. 39). Detaljplanen för Öbacka 

strand upprättades genom ett normalt planförfarande och då denna plan 
är i fokus för studien är det detta planförfarande som redovisas. 

De som avser att vidta en åtgärd som kräver en detaljplan måste ansöka 

om ett planbesked till kommunen. Kommunen ska sedan ta ställning till 

om en detaljplan ska upprättas eller inte. (Ibid, s. 29). Enligt 

miljöbalkens bestämmelser ska en miljökonsekvensbeskrivning arbetas 
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fram om planen bedöms ge betydande konsekvenser för miljön eller 
människans hälsa (Ibid, s. 38)  

När planförslaget är upprättat ska ett samråd äga rum. Kommunen ska 

kommunicera med Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, kända 

sakägare, hyresrätter etc. (SFS 2010:900, 5kap, 11§). Syftet med samråd 

är att ta fram bra beslutsunderlag och ge möjlighet för insyn och 

påverkan. Länsstyrelsens roll i ett samråd är bland annat att samordna 

statens intressen, övervaka riksintressen och bedöma om planen kan 

vara olämplig med hänsyn till människans hälsa (PBL, 5 kap, 12 - 14§). 

Alla de synpunkter som har kommit fram genom samråd ska sedan 
sammanställas i en samrådsredogörelse (Boverket 2012). 

Efter ett samråd ska kommunen ställa ut planförslaget. För att 

uppmärksamma detta ska en kungörelse om vart utställningen ska äga 

rum, tiden för att granska planförslaget är minst tre veckor (SFS 

2010:900, 5 kap, 18§). Länsstyrelsen måste yttra sig om planförslaget i 

detta skede. Det ska framgå hur riksintressen tillgodosetts och om planen 

riskerar ge påverkan för människans hälsa. Efter att tiden för 

utställningen löpt ut ska kommunen sammanställa de synpunkter som 
kommit in (SFS 2010:900, 5 kap, 22- 23§). 

I den sista delen av processen ska kommunfullmäktige anta planen och 

skicka besked till Länsstyrelsen. Samtliga plandokument ska skickas till 

aktörer som Länsstyrelsen och Lantmäterimyndigheten efter att 
planförslaget vunnit laga kraft (SFS 2010:900 kap 5, 27-32 §) 
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6.0 Resultat 

 

Detta kapitel innehåller studiens resultat. Till en början beskrivs det 

övergripande syftet med detaljplanen för Öbacka strand, planen fick 

mycket kritik från vissa myndigheter och privata personer. 

Överklaganden lämnades in till Länsstyrelsen och Regeringen, dessa 

konflikter är centrala för studien och kommer därför beskrivas i detta 
kapitel. 

6.1 Övergripande syfte med planen  

 

Syftet med planen var att producera ett attraktivt bostadsområde nära 

Umeälven. Antalet bostäder skulle minst bli 600 lägenheter med 

solbelysta gårdar samtidigt som det offentliga rummets stadsmässiga 

kvaliteter säkerställdes. Det främsta problemet som identifierades var 

risken för höga bullernivåer, därför var det högt prioriterat att inom- och 

utomhusmiljön skulle klara Riksdagens riktvärden (Umeå kommun 

2005, s. 1). Öbacka strand skulle bidra till den regionala utvecklingen. En 

samverkan med Botniabanan, Umeå östra tågstation, bostäder och andra 

verksamheter var viktig för fortsatt regional utveckling. En av 

motiveringarna till att bebygga område var närheten till 

kommunikationer och arbetsplatsområden (Ibid, s. 2). 
 

6.2 Kommunens utpekade problematik 

 

Under planeringsarbetet bedömdes det att planen kunde ge betydande 

påverkan på miljön, därför upprättades en miljökonsekvensbeskrivning. 

Det ansågs vara mest problematiskt med att bygga i området var buller 

från tågtrafiken och ambulanshelikoptern (Umeå kommun 2005, s. 3). I 

miljökonsekvensbeskrivningen går det att läsa vad som kunde utgöra en 
negativ påverkan, några av dem var följande: 

 Buller, vibration och luftföroreningar – Risken att boende kunde 

bli drabbad av buller etc. var en stor risk. Det var därför viktigt att 

få fram lösningar som minskade bullernivåerna. 

 Riksintresse – Järnvägen mellan Umeå centrum och Holmsund 

(idag en del av Botniabanan) ansågs bli påverkad. 

 Stadsbilden – För att inte förstöra Umeås stadsbild var det viktigt 

att utforma Öbacka strand på ett sätt som smälte in i övriga 

stadsdelar. 
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 Rekreation och friluftsliv – Om planerna skulle gå igenom skulle en 

förlust för stora grönområden uppstå. 

Ungefär 6 000 ton av farligt gods beräknades årligen passera på 

Botniabanan. Det var dock svårt att bedöma hur stora konsekvenserna 

kunde bli vid ett eventuellt utsläpp av de farliga godsen på grund av de 

meteorologiska förhållandena och topografin. Dessa två faktorer är 

avgörande för hur stora konsekvenserna kan bli på en plats vid ett 

utsläpp (Umeå kommun 2005, s. 22). Umeå kommun hänvisade till plan- 

och bygglagen som säger att bebyggelse ska lokaliseras på lämplig mark 

som tar hänsyn till möjligheterna att förebygga bland annat 
bullerstörningar (Ibid, s. 22). 

För att få en grundlig bild huruvida Riksdagens riktvärden riskerade att 

överstigas gjordes en bullerutredning. Riktvärdet för högst ekvivalenta 

ljudnivå (55 dBA) skulle inte överstigas, förutom i fyra bostäder från 

våning fyra och uppåt (Ibid, s. 31). De maximala ljudnivåerna för ute 

plats (70 dBA) överstegs vid fyra byggnader. I en byggnad planerades 

våningsantalet bli 15 stycken, vid denna byggnad överstegs riktvärdet på 
samtliga våningsplan (Ibid, s. 31). 

6.3 Strandskyddet 
 

De frågor i intervjun som handlade om strandskyddet och hur 

kommunen tillgodosedde djur- och växtlivet svara Patrik Forsberg 
följande: 

”Nja i detta fall fanns inte särskilt stora problem av den karaktären. 

Två grönstråk säkrades i planen, Djupbäcken och den mindre 

Sandbäcken.” 

 

I detta fall var det alltså inte några större problem med att försäkra sig om 

djur- och växtlivets livsförhållande. Människans tillgång till 
strandområdet var mer i fokus.  

6.4 Kommunens avvägningar  

 

Eftersom det inte finns någon lag som reglerar hur långt ifrån en järnväg 

det bör bygga ifrån riktades en fråga om detta till Patrik Forsberg, han 
svarade följande: 

”Många diskussioner och utredningar föregick planförslaget och dess laga 

kraftvinnande. Säkerhetsavståndet mellan järnväg och blivande bostäder 

reducerades genom mellanliggande garagedäck. Minns jag rätt försågs garagen 
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med särskilda säkerhetskrav. Och bostäderna med krav på manuell 

ventilationsmöjlighet i trapphusen. 

Sista ordet kan man säga att Länsstyrelsen har, som överprövande 

myndighet. Sedan prövades planen även i regeringen.” 

I ett av plandokumenten går det att tyda vilka avvägningar som Umeå 

kommun gjorde under planeringsarbetet. Bostadsområdet Öbacka strand 

var en del av kommunens långsiktiga arbete för hållbarhet. Genom att 

lokalisera bostäderna på den angivna platsen kunde en befintlig 

infrastruktur nyttjas. Avvikelserna från Riksdagens riktvärden för buller 

motiverades av den storslagna utsikten som platsen gav, närheten till 

Botniabanan och resecentrumet, sjukhuset, universitetet m.m. Trots att 

framtida boende riskerades bli utsatta för buller ansågs det ur ett 

helhetsperspektiv viktigt att producera bostadsområdet för en hållbar 

utveckling för Umeå kommun. Ekologiska, sociala och ekonomiska 
aspekter skulle även dra nytta av detta (Umeå kommun 2007, s. 14).  

Från kommunens sida fanns det höga krav att Riksdagens riktvärden 

skulle klaras utifrån en högrisk för buller. Godstågen skulle stå för de 

största bullerstörningar på Botniabanan. För att reducera bullernivåerna 

tog Umeå kommun fram två lösningar; ett parkeringsdäck och som 

komplement även bullerskärmar. Detta innebar att nivåerna skulle högst 

uppnå 65 dBA på de närmaste bostadsfasaderna (Umeå kommun 2007,s. 
16). 

6.4 Konflikter mellan aktörerna 
  

Detaljplanen fick mycket kritik främst från privata personer och 
Länsstyrelsen. Patrik Forsberg stärker detta genom följande: 

”Projektet hade flera konfliktpunkter ffa säkerhetsfrågorna kopplat 

till järnvägen samt buller från väg, järnväg och 

ambulanshelikoptrar. Dåvarande Vägverket, Botniabanan och 

Landstinget/Luftfartsverket var parterna.  

Som samordnare av dom statliga intressena hade Länsstyrelsen 

många synpunkter, även på t ex behovet av en omfattande sanering 

av den dioxinhaltiga marken. 

Umeälvens översvämningsrisk resulterade i en lägsta bjälklagshöjd 

för bostäderna.” 

 

Kommunfullmäktige i Umeå kommun antog detaljplanen den 27 februari 

2006. Länsstyrelsen prövade planen och beslutade senare att ogiltiggöra 

antagandet. Motiveringen var bland annat att planen riskerade medföra 
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att riksintresset järnväg inte blev tillgodosedd. Valet av lokalisering av 

bostadsområden riskerade ge de boende och övriga negativa 

hälsoeffekter, samt avsaknad skydd mot olyckor (Länsstyrelsen 
Västerbotten 2006, s. 1). 

Länsstyrelsen yttrade sig om att tågtrafikens omfattning skulle öka i och 

med Botniabanan. Målet med Botniabanan skulle därför inte kunna 

uppnås vilket påverkade riksintresset. Då Riksdagens riktvärden inte 

klarades före Botniabanan skulle bullernivåerna förväntas bli högre med 

den ökade tågtrafiken och påverka boendes hälsa (Ibid, s. 4). 

Planförslaget gick igenom två stycken samråd. Det första samrådet gav 

inga större åsikter, men i det andra samrådet framkom flera kritiska 

synpunkter vilket var grunden till en mer komplicerad process. 

Synpunkter kom in från sju privatpersoner som ställde sig kritisk till 
planens intentioner (Umeå kommun 2005, s. 5-6). 

En person var mycket kritiskt till den höga exploateringsgrad som planen 

innebar, vilket delades även av andra personer. Områdets funktion 

bestod innan byggnationen av bostadsområdet av en väldigt populär park 

som utgjorde stora möjligheter till rekreation och aktivt friluftsliv. Planen 
skulle således ge upphov till ett stort sår i staden.  

Närliggande bostadsområdet på Ålidbacken skulle förlora kvaliteter. 

Förtätningen ansågs vara allt för hög och stred mot Umeå kommun 

strategi för en långsiktig hållbarhet, varvid planen var bättre att förkasta. 

Bostäderna på Ålidbacken riskerade även att bli exponerade av skugga 

samt att den fina utsikten skulle förstöras av de höga byggnaderna på 
Öbacka strand (Umeå kommun 2005, s. 4-6). 

Samhällsbyggnadskontoret svarade på synpunkterna och poängterade att 

bostäder i centrala delar av Umeå var av stort allmänt intresse. Läget 

som området ger gick inte att finna i andra delar av staden, mest specifikt 

närheten till vatten som området erbjöd. Trots förlusten av ett populärt 

grönområde var det viktigt att behålla tillgången till strandområdet. Det 

var viktigt för bostadsproduktionen i centrala Umeå att Öbacka strand 

kom till eftersom skulle resultera i att ett antal människor skulle få ett 
första klassigt boende (Umeå kommun 2005, s. 10) 

Efter att Länsstyrelsen tagit beslutet att upphäva kommunens detaljplan 

reviderades planen och ställdes återigen ut för granskning. Samtliga 

delaktiga aktörer kunde lämna in synpunkter igen. De inkomna 

synpunkterna fortsatte att handla om bullerrisken och dess påverkan på 

människan hälsa. Från privatpersonerna yrkade på att planarbetet skulle 
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avbrytas med anledning av att planen var identisk med den gamla (Umeå 
kommun 2007, s. 1-4).     

Länsstyrelsen valde senare att godkänna den nya detaljplanen. Dock 

kvarstod konflikten mellan privatpersonerna och flera överklaganden 

lämnades in. En länsarkitekt stödde privatpersonernas kritik och menade 
att regeringen skulle se över planförslaget (SVT Nyheter 2007).  

Länsstyrelsen fick ta emot en överklagan från privatpersoner. Förlust av 

utsikten över älven från Ålidbacken skulle ske i och med de nya 

bostäderna på Öbacka strand. Det eftersträvades en beskrivning av detta 

i plandokumenten. Vidare ansågs det att Umeå kommun inte tog hänsyn 

till plan- och bygglagen, mer specifikt det som behandlar betydande 

olägenhet för omgivningen. Miljömålet ”God bebyggd miljö” skulle inte 

uppfyllas, samt förlusten av solinstrålning skulle bli en konsekvens 
(Länsstyrelsen 2007, s. 3). 

Länsstyrelsen avslog överklagandet med hänvisning till en rad paragrafer 

från plan- och bygglagen, det avslutades dock med att fanns en möjlighet 
att överklaga beslutet (Ibid, s. 5-7). 

Regeringen fick ta emot en överklagan ifrån tre privatpersoner gällande 

Länsstyrelsens beslut. Personerna menade att deras särintressen inte 

blev beaktade, bostäderna på Öbacka strand skulle förändra 

bostadsmiljön och omgivningen till det sämre. Personerna ansåg vidare 

att Länsstyrelsens ställningstagande till planen var märklig då de först 

var kritiska för att sedan godkänna en nästan identisk detaljplan 
(Regeringen – Miljödepartementet 2007, s. 1). 

I överklagandet till Regeringen fanns det del kritik för hur kommunen 

och Länsstyrelsen arbetat med planeringen. Personerna menade att 

Regeringen själva skulle göra en bedömning för hur utsikten skulle 

drabbas av bostadsområden på Öbacka strand (Ibid, s. 2). Vidare yrkade 

personerna på att Regeringen skulle ingripa och upphäva planen då 

kommunen inte tillgodosett allmänna intressen samt riksintressen (Ibid, 
s. 2) 

Regeringen ansåg dock att överklagandet inte hade betydelsefulla 

ståndpunkter för ett ingripande. Kommunen och Länsstyrelsens arbete 

ansågs ligga i rätt riktning och därför var det inte motiverat att ingripa. 

De olägenheter som riskerade uppstå enligt privatpersonerna ansågs av 

Regeringen vara av obetydliga skäl för att planen inte skulle godkännas 
eller leda till ett ingripande. Därmed avslogs överklagandet (Ibid, s. 3). 
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Ytterligare en överklagan lämnades in, en privatperson ansökte om en 

rättsprövning av Regeringens beslut och ansåg att det borde upphävas. 

Regeringen fick ta emot kritik och personen tyckte det var märkligt att 

Regeringen, kommunen och Länsstyrelsen inte behövde något underlag 

för att ta ställning till hur utsikten skulle försämras för de boende på 

Ålidbacken. Trots dessa överklaganden och kritiska synpunkter på 

detaljplanen avslogs även detta vilket resulterade i att ändamålet med 
planen kunde realiseras (Regeringsrätten 2008, s. 2). 
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7.0 Diskussion 

 

Studiens syfte var att analysera och beskriva riskera förenligt med att 

bostäder i vatten- och järnvägsnära områden. Fokus låg i konflikter som 

kan uppstå och vilka mål som behöver uppfyllas för att fördelarna ska 
väga upp nackdelarna. 

7.1 Kommunens argument till att realisera bostadsområdet på Öbacka 

strand. 

 

Umeå kommun argumentation till varför planförslaget skulle realiseras 

trots riskerna var att det skulle bidra till den regionala utvecklingen. 

Ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter skulle utvecklas och bidra 

till Umeå som stad. Det går att se en parallell till Paciones (2013) synsätt 

för utveckling. Han menade att funktioner som kan ge nya utvecklingar 

ska lokaliserar på platser som förstärker och stödjer samhället. Jacobs 

(1989) menade att ett lyckat bostadsområde inte utgörs av byggnader 

med hög standard, utan ett lyckat bostadsområde bidrar något konkret 
till städer. 

Ytterligare argument till att realisera planen var att det var en del i 

kommunens strategi för långsiktig hållbar utveckling. En befintlig 

infrastruktur skulle kunna nyttjas vilket minskade risken för att stadens 

luftkvalité inte försämrades ytterligare av ökad bilanvändning. Läget var 

attraktivt beläget med älvsutsikt och från kommunens sida var det ett 

stort allmänt intresse att bygga bostäder centralt. Förlusten av 

grönområdet vägdes upp av den stora betydelsen för 

bostadsproduktionen i centrala Umeå, många människor skulle få ett 
bostadsläge i första klass. 

Argumentationerna är i likhet med Paciones (2013) studie. Han menar 

att en lyckad långsiktig hållbar utveckling är ett resultat av en balans 

mellan nytta och kostnad. Just nyttan av att bygga Öbacka strand 

utgjorde Umeå kommunens argumentationer för att realisera planen. 

Men det syns att kommunen har försökt se vad bostadsområdet kunde 

bidra med till staden i helhet, vilket påminner om Jacobs synpunkter. De 

uppenbara kostnaderna blev som tidigare nämnts förlusten av ett stort 
grönområde, samt de omfattande bullerdämpande åtgärderna.  

Den bild som Umeå kommun förmedlade med Öbacka strand påminner 

väldigt mycket om principerna för new urbanism. Gångavståndet till 

andra delar av staden ansågs vara väldigt nära, bostadsområdet skulle ha 
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en stor blandning av funktioner och närheten till kollektivtrafiken skulle 
uppmana folk att lämna bilen hemma.  

Planförslaget innebar en förtätning av bebyggelse, vilket Jacobs menar är 

att föredra. Om paralleller dras till Jacobs och Umeå kommun kan man 

se liknande idéer. Umeå kommuns intentioner var att skapa ett levande 

bostadsområde som skulle innehålla blandade funktioner. Det är dock 

svårt att säga om förtätningen är i den grad som leder till att mångfalden 

förstärks eller om den försämras. Bostadsområdet är än idag inte helt 

klart vilket inte gör det rättvist att dra slutsats om graden av täthet är 

positiv eller negativ. Dock kan det vara så att stadens centrum får en 

ökad mångfald i och med fler människor kommer röra sig på gatorna, 

förhoppningsvis ökar även användningen av de primära funktionerna 
och på så sätt blir det ett positivt resultat. 

7.2 Argumentationerna mot planerna för Öbacka strand. 

 

Många aktörer var negativa till planförslaget. Det identifierades många 

risker som kunde ge konsekvenser för boende och övriga stadsbor. 

Länsstyrelsen ansåg tidigt att planförslaget inte skulle förverkligas 

eftersom riksintressen järnväg inte skulle bli tillgodosedd. De höga 

bullernivåerna var ett problem och skulle ge påtagliga negativa effekter 
på människans hälsa, som var ett skäl till att planen upphävdes. 

Det fanns även invändningar från privatpersoner. Planens intentioner 

skulle försämra staden snarare än att utveckla den. De personer som 

lämnade synpunkter på planförslaget yrkade på att omkringliggande 

bostadsområden skulle drabbas negativt. Älvsutsikten skulle bli sämre 

för boende på Ålidbacken i och med bostäderna på Öbacka strand. De 

höga våningsantalen på Öbacka strand skulle även ge problem med 
skugga under stora delar av dygnet.  

Parken som existerade innan bostäderna byggdes på Öbacka strand 

ansågs av personerna vara en mycket bättre funktion för umeborna. 
Denna förlust kunde inte kompenseras upp av andra funktioner. 

7.3 Konflikterna 

 

Pletonens och Saurinens (2013) studie om markanvändningskonflikter 

lyfter fram tre dimensioner som är representerade i fallet för Öbacka 

strand. Det som gav upphov till konflikterna var dels att 

privatpersonerna menade att hänsyn till resurser inte togs. I detta fall 

menade privatpersonerna att exploateringsgraden var alldeles för hög 
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och grönområdet skulle bevaras. De politiska prioriteringarna handlade 

mycket om att utveckla staden och Öbacka strand var en del av målet 

200 000 invånare innan år 2050. Denna dimension är representerad fast 

i en mindre grad, parallellen kan dras till privatpersonernas åsikter om 

att förtätningen gav upphov till skuggproblem. Den långsiktiga hållbara 

utvecklingen var en del av de politiska prioriteringarna och många 
menade att Öbacka strand var helt fel väg att gå i denna strategi. 

Den mest representativa dimensionen som ger upphov till konflikter 

behandlar risker för miljön, människans hälsa och säkerhet. 

Länsstyrelsen upphävde planen med motiveringen att människan hälsa 

och säkerhet skulle få alltför stora konsekvenser. Privatpersonerna 

yrkade på samma sak och menade vidare att omkringliggande miljöer 
skulle drabbas negativt. 

Konflikterna kan i och för sig handla om ytterligare saker än detta. Ett 

nyproducerat bostadsområde med älvsutsikt och i ett centralt läge ses 

väldigt ofta som tilltalande och attraktivt. Det kan vara så att de 

privatpersoner som överklagade planförslaget försökte försvara sina 

ekonomiska tillgångar, med andra ord deras bostäder. Ett sådant 

attraktivt bostadsområde som Öbacka strand kan innebära att 

omkringliggande bostadsområden blir mindre attraktiva och därför dras 
marknadsvärdet på dessa bostäder ner.  

I denna studie går det bara att bedöma hanteringen av konflikterna 

utifrån de tillgängliga dokumenten. Utifrån dessa har konflikterna 

hanterats bra och ödmjukt sett från kommunens, Länsstyrelsens och 

Regeringens sida. Alla synpunkter har fått förklaringar till varför 

planeringsarbetet fortsatte. Överklaganden som blev avslagna hänvisades 
alltid till hur man skulle gå till väga för att fortsätta överklaga. 

7.4 Timrå kommun 

 

Som det påpekats i studien har Timrå kommun ett intresse att bygga ett 

nytt bostadsområde som ligger mellan en järnväg och strand. Den 

främsta skillnaden mellan Umeå och Timrå är dess geografiska läge, 

vilket påverkar likheterna mellan fallen. Umeå är en betydligt större stad 

som försöker utvecklas och konkurrera för att etablera sig som Norrlands 

huvudstad. Eftersom Timrå kommun är en mindre stad kan det vara 

svårare för dem att t.ex. konkurrera om företagsetableringar vilket gör 

det svårt att locka till sig vissa målgrupper av människor. Men det 
innebär inte att de inte kan bidra till den regionala tillväxten.  
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Det finns dock vissa likheter mellan fallen. Den främsta likheten ligger i 

läget av bostadsområdet, båda är i närhet av en järnväg och strand. Detta 

innebär att Timrå kommun måste försäkra sig att människors tillgång till 

stranden säkerställs och analysera hur djur- och växtlivets 

livsförhållanden kan påverkas, även i framtiden. Det tänkta 

bostadsområdet ligger något närmre järnvägen i Timrå, vilket innebär att 

exponeringen av bullret kan bli högre. Ett initiativ som Timrå kommun 

skulle kunna ta är att involvera medborgarna, med tanke på att 

bostadstrycket inte är lika högt som i Umeå kan det vara lämpligt att 

undersöka om medborgarna har förslag på andra funktioner som är 
lämpligare. 

Ytterligare likheter går att finna i de båda fallen, det finns en risk att 

planförslag till för området i Timrå kan bemötas av kritik och ge upphov 

till en konflikt, på samma sätt i planeringen för Öbacka strand. Grunden 

till varför området är av intresse är att det existerar en politisk vision som 

riktar sig till att befolkningen ska växa till 18 500 år 2015, området idag 

består till viss del för rekreation. Dessa två punkter är något som 

stämmer in i Pletonens och Sauriniens (2013) studie, en del av konflikten 

kan behandla att rekreationsytan försvinner på grund av en politisk 

prioritering. Trots att det kanske inte är ett lika stort grönområde som 
det var på Öbacka strand går det inte att bortse från risken.  

Det kommunen måste ta ställning till är om bostadsområdet kan bidra 

till någon form av utveckling ur ett långsiktigt perspektiv, eftersom 

etableringen av bostäderna kan komma innebära höga kostnader. Ser 

man från studiens resultat är området i ett utsatt läge och innehåller en 

hög komplexitet, därför bör den slutgiltiga avvägningen vara om 
kostnaderna bidrar till något för kommunen. 
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Bilaga 1 
 

Frågor till Umeå kommun via mail – Patrik Forsberg. 

- Ses ett bostadsområde med närhet till vatten som ett positivt bidrag 

till kommunens utveckling? 

 

- Under planarbetet för Öbacka strand, uppstod det någons sort av 

konflikt från andra centrala aktörer eller kritiska åsikter från 

allmänheten? 

 

- Hur mycket dialog har man med övriga aktörer under 

planeringsprocessen? 

 

- Varken Plan- och bygglagen samt Miljöbalken ger tydliga 

bestämmelser om vilket avstånd från järnväg som måste tillgodoses 

när man bygger bostad i närheten, Trafikverket ger vidare inga 

bestämmelser på avstånd utan endast rekommendationer. Hur 

kommer man fram till ett lämpligt avstånd och vilken aktör är det 

som har sista ordet för detta? 

 

- Hur försäkrar man sig att djur- och växtlivet inte blir negativt 

drabbade när man bygger nära vatten? 

 

- Gör man någon uppföljning för att se hur miljön (djur- växter etc.) 

har påverkats av byggnationen? 

 

- Gör man någon typ av uppföljning för att se hur människorna i 

bostadsområdet upplever/drabbas av eventuella buller från 

järnvägen? 
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Karta över Öbacka strand – Umeå kommunn 
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Karta över området i Timrå kommun 

 


