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Detaljplan för Bureå resecentrum inom serviceorten Bureå, Skellefteå kommun, Västerbottens län. 

Samhällsbyggnad, fysisk planering, plan, maj 2022. 

 

HANDLINGAR 
Planen omfattar följande handlingar: 

 Plankarta 

 Planbeskrivning 

 Fastighetsförteckning 

 Granskningsutlåtande 

PLANENS SYFTE 
Planens syfte är att möjliggöra nybyggnad av resecentrum för tåg- och busstrafik i anslutning till ny 

järnväg samt gång- och cykelväg med passage under väg E4 i samband med utvecklingen av Norr-

botniabanan och dess järnvägsplan. Planen ska i övrigt också anpassas efter järnvägsplanen med 

anledning av Norrbotniabanan. Planen syftar även till att möjliggöra ny markanvändning för 

handels- och kontorsändamål mellan resecentrumområde och E4.  

PLANDATA 

Läge 

Planområdet ligger omedelbart norr om Bureälven och väster om E4, drygt en kilometer nordväst 

om centrala Bureå.  

 
Översikt, planområdet inom röd markering. 
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Areal 

Planområdet omfattar ca 8 hektar. 

Markägarförhållanden 

Inom planområdet är kommunen fastighetsägare för del av Bureå 4:165. Övriga fastigheter inom 

planområdet är privata fastigheter. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 

Översiktsplan 

För aktuellt planområde finns idag två fördjupade översiktsplaner, Fördjupad översiktsplan för 

Bureå tätort (2002) samt områdesplan för Bureälven (1981). Arbete med en ny fördjupad översikts-

plan för Bureå med planeringshorisont 2050 pågår. Den nya planen kommer att ersätta planen 

från 2002. Områdesplan för Bureälven kommer att upphävas inom planområdet men gälla 

utanför. 

       
Bild, del av plankarta fördjupad översiktsplan för Bureå 2002 med aktuellt planområde i centrum. 

Planförslaget överensstämmer inte med den fördjupade översiktsplanen för Bureå från år 2002 då 

riksintresset för Norrbotniabanan inte redovisas där. Trots detta bedömer kommunen att detalj-

planen kan upprättas med standardförfarande då allmänheten redan fått ta del av och blivit hörda 

i samband med Trafikverkets samråd och granskning kring järnvägsplanen. Kommunen har även 

år 2019, efter samråd med allmänheten, fastställt ett planprogram för en ny fördjupad översikts-

plan med Norrbotniabanan och stationsläget som en förutsättning för den fortsatta planeringen I 

samband med järnvägsplanen har även en strategisk miljöbedömning gjorts. Planförslaget 

bekräftar järnvägsplanens markanvändning och krav på markanspråk. 

Ett planprogram antogs av kommunfullmäktige 2019. Syftet med programmet är att lyfta fram och 

redovisa de visioner, mål och riktlinjer som kommunen har som underlag för planeringen. Pro-
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grammet belyser de viktigaste förutsättningarna för planarbetet samt de nyckelfrågor som ska 

behandlas i det fortsatta arbetet med den fördjupade översiktsplanen. 

En av förutsättningarna för den nya planen är den planering av Norrbotniabanan och dess stat-

ionsläge och de positiva utvecklingsmöjligheter som den bedöms föra med sig. Den nya etable-

ringen kommer att generera nya planeringsförutsättningar, som inte behandlas i gällande för-

djupningar. Den nya fördjupade översiktsplanen ska ta höjd för en utveckling som innebär 4000 

nya invånare. Den kraftiga ökningen av människor kräver en ny hållbar planering. 

Den nya översiktsplanen kommer att beskriva en utveckling av området mellan järnväg och E4 i 

anslutning till resecentrum med ny markanvändning. Planprogrammet anger att Norrbotnia-

banans sträckning och lokalisering av stationsläget ska utgöra förutsättningar för det fortsatta 

planeringsarbetet.

      
Karta, planprogram övergripande inriktningar för fördjupad översiktsplan (Skellefteå kommun 2019). 
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Detaljplan 

Aktuellt område är inte sedan tidigare detaljplanelagt. 

Järnvägsplan för Norrbotniabanan 

Vid aktuellt detaljplaneområde är en järnvägsplan JP 06, Grandbodarna-Södra Tuvan, upprättad 

som reglerar bland annat markanspråk för järnvägsanläggningen och erforderliga vägar i anslut-

ning till järnvägen. Kommunens detaljplan för resecentrumområdet förhåller sig till den markan-

vändning som järnvägsplanen redovisar. Beskrivning av järnvägsplanens innehåll i anslutning till 

Bureå station redovisas i kapitlet Förutsättningar och förändringar. 

    
Karta, del av plankarta från järnvägsplan för järnväg och Bureå järnvägsstation (Trafikverket 2021).  

Strandskydd 

Aktuellt område omfattas idag inte av något strandskydd. Upphävande av strandskydd inom 

detaljplanen bedöms inte aktuellt. 

Kommunala beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutade 2021-12-16 att ge samhällsbyggnads planverksamhet i 

uppdrag att upprätta en ny detaljplan för det aktuella området. 
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Riksintressen 

Utredningskorridor för Norrbotniabanan är riksintresse för kommunikationer. Väg E4 är riks-

intresse för kommunikationer.  

Planområdet ligger inom influensområdet för Skellefteå flygplats som utgör riksintresse för 

kommunikationer. 

Övriga planer 

Trafikverket planerar för ombyggnad av väg E4 från nio till 14 meters vägbredd med omkörnings-

sträckor till 2+1-väg med mitträcke på sex sträckor mellan Sikeå-Bureå-Yttervik. Åtgärderna ska öka 

trafiksäkerheten på sträckan och öka framkomligheten.  

Många anslutningsvägar längs E4 stängs och ersätts med mer trafiksäkra korsningar eller knyts 

ihop med parallellvägar. Ombyggnaden sker i olika etapper. Vägplanen för sträckan genom Bureå 

är vilande till dess Norrbotniabanans sträckning och påverkan på E4 är utredd. 

HÅLLBART BYGGANDE 

För att nå målet med ett hållbart samhälle krävs en helhetssyn i stadsplaneringen där resurshus-

hållning, god arkitektur och tekniskt nytänkande är självklara delar. Skellefteå kommun arbetar 

aktivt mot ett hållbart stadsbyggande och har för detta utarbetat Riktlinjer för hållbart byggande i 

Skellefteå. Varje hållbarhetsaspekt (social, ekologisk och ekonomisk) i riktlinjerna är indelad i tre 

undergrupper utifrån: platsen, byggnaden och människan. Riktlinjerna är nio till antalet och 

fungerar som en vägledning till exploatörer om vad vi i Skellefteå kommun menar med hållbart 

byggande. Som stöd för exploatörerna finns en checklista. Att som exploatör följa riktlinjerna är ett 

frivilligt åtagande där checklistan fungerar som ett underlag inför kommande bygglovsansökan. 

MILJÖKONSEKVENSER 
En undersökning av planens miljöpåverkan, enligt plan- och bygglagen och miljöbalken, har gjorts 

av samhällsbyggnad, Skellefteå kommun. 

Ställningstagande 

Kommunen gör bedömningen att ingen ny strategisk miljöbedömning behöver utföras i detalj-

planearbetet med anledning av att en aktuell strategisk miljöbedömning, med tillhörande miljö-

konsekvensbeskrivning (MKB) över samma område, upprättats för järnvägsplanen. 

Enligt genomgången av miljöaspekterna kan det finnas risk för betydande miljöpåverkan. En stra-

tegisk miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning bedöms därför behöva 

genomföras och upprättas i samband med planarbetet. Dock finns en aktuell strategisk miljöbe-

dömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för järnvägsplan över samma om-

råde. Där finns upptaget aspekterna tillstånd för vattenverksamhet, natur, sulfid, buller och radon 

vilka också kommer behandlas i detaljplanearbetet. Även avhjälpande av barriärer och tillgodo-

sättande av goda stråk och nya mötesplatser och strandskydd ska utredas i detaljplan. 

Länsstyrelsen har den 16 mars 2022 tagit del av kommunens ställningstagande och delar kom-

munens bedömning att ett genomförande av detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpå-

verkan och att en strategisk miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning inte 
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behöver genomföras eftersom aktuell järnvägsplan med MKB bedöms kunna användas i 

planarbetet. 

Beslut 

Planen antas medföra en betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning och där tillhör-

ande miljökonsekvensbeskrivning behöver däremot inte göras. Beslutet har offentliggjorts på 

kommunens anslagstavla under tiden 6 april – 21 april 2022. 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Norrbotniabanan 

Järnvägsplan JP 06, Grandbodarna-Södra Tuvan 

Järnvägsplan JP06 omfattar ca 18 kilometer nyanläggning av järnväg och sträcker sig från Grand-

bodarna, via Bureå och upp till Södra Tuvan. I Bureå planeras en regionaltågsstation. Järnvägspla-

nen påverkar de allmänna vägarna E4, 821, 824 och 826 och ombyggnad av dessa ingår i planen. 

Till järnvägsplanen hör en miljökonsekvensbeskrivning som Länsstyrelsen har godkänt. 

Järnvägsplanens omfattning vid Bureå station och aktuellt område för 

detaljplan 

Vid Bureå dras järnvägen väster om, och nära intill, E4. I Bureå planeras en regionaltågsstation och 

driftplats. Regionaltågsstationen placeras på norra sidan Bureälven. Profilläget är till stora delar 

styrt av topografin söder och norr om Bureå, samt att driftplatsen behöver en lång plan sträcka. 

Bron över Bureälven blir totalt cirka 200 meter lång. 

Illustrationsplan över Norrbotniabanans sträckning vid Bureå (Järnvägsplan 06 Grandbodarna-Södra Tuvan). 
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Gestaltningsprogram Norrbotniabanan, Grandbodarna – Södra Tuvan  

Trafikverket har i samband med järnvägsplanen tagit fram ett gestaltningsprogram för aktuell del 

av järnvägen. Gestaltningsprogram upprättas för alla väg- och järnvägsprojekt. Detta för att säkra 

en hög arkitektonisk kvalitet i projektet. Den nya järnvägen ska utformas utifrån gemensamma mål 

och utformningsprinciper. Gestaltningsprogrammet medverkar till att skapa samsyn hos alla 

inblandade beträffande projektets utformningsprinciper. Gestaltningsprogrammet visar hur olika 

delar av järnvägsanläggningen kan utformas med hänsyn till landskapets förutsättningar. Pro-

grammet är ett viktigt dokument för kunskapsöverföring av val och motiv för utformningarna inför 

nästkommande skeden. 

Regionaltågsstation Bureå 

Tillgängligheten, närheten till Bureå, och möjligheten till anslutningsvägar till stationen är en viktig 

aspekt för placeringen av Bureå regionaltågsstation. Stationen föreslås att utformas som en kom-

binerad regionaltågsstation för resandeutbyte och en mötesstation för godståg. Placeringen och 

utformningen av stationen ska uppfylla de tekniska kraven, bland annat för lutning och att växlar 

ska läggas i rakspår. Placering av mötesstationer längs med Norrbotniabanan har valts utifrån 

beräknat kapacitetsutnyttjande (antal tåg och trafikering, med mera), järnvägens plan- och profil 

samt att mötesstationer behöver anläggas med ett visst avstånd (8–12 km avstånd). Bureå är 

därför är en lämplig placering för en ny mötesstation samlokaliserad med en regionaltågsstation.  

Trafikverket ansvarar för spåranläggningen inklusive perrong (plattform), trapphus/hisschakt (ta 

sig till/från plattform), omdragning av väg 826 och servicevägar till/från järnvägsanläggningen. Det 

är Skellefteå kommun som kommer att ansvara för utformning av resecentrum, det vill säga 

stationsbyggnad, kringytor för parkeringar, bussangöring med mera. 

Utformning av station 

Järnvägen kommer att gå på en cirka 200 meter lång bro över Bure älv och dess stränder. På bron 

över Bureälven, som blir 14 meter bred, anläggs två järnvägsspår. Bron landar norr om älven på en 

upp till 5–8 meter hög bank. På banken, direkt norr om bron, placeras Bureå regionaltågsstation 

och driftplats. 

Placeringen av regionaltågsstationen väster om E4 på norra sidan av Bureälven är styrd av linje-

valet. Sett till Bureås möjliga framtida utveckling är en placering norra sidan av älven fördelaktig då 

framtida bostadsbebyggelse är möjlig och planerad av kommunen på norra sidan av älven. Den 

södra sidan av älven är påverkad av restriktioner på grund av flygtrafiken på Skellefteå flygplats. 

Föreslagen stationsutformning är en trespårsstation med en mellanplattform för resandeutbyte. 

Två av spåren är längre, 1 237 meter respektive 1 267 meter, för att möjliggöra möten mellan 750 

meter långa godståg. Det tredje spåret som är lite kortare, 520 meter långt, används för persontåg 

och förläggs längst österut närmast E4. En stationsbyggnad/resecentrum placeras på den östra 

sidan av järnvägen där ytor för bussangöring och parkeringar kommer att finnas. 

Det mittersta och östra spåret nyttjas för mötesmöjligheter för persontåg och resandeutbyte. En 

175 meter lång, 8,2 meter bred plattform placeras mellan det mittersta spåret och det östliga 

spåret. För åtkomst till plattformen anläggs trappor och hiss. I dagsläget är det oklart om tak 

anläggs över plattformen. 
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Illustration över område för station och resecentrum. Skellefteå kommun. 

Trafikverkets fördjupade stationsutredning 

Trafikverket har med konsultstöd tagit fram en fördjupad stationsutredning. Utredningen utgår 

från Trafikverkets krav, råd, riktlinjer och handböcker för stationsmiljöer. Sävar, Robertsfors och 

Bureå klassas alla som regionaltågsstationer med stationsklass 4 utifrån Trafikverkets riktlinjer. 

Det medför att vissa basfunktioner behöver finnas. Stationsklass 4 innebär krav på vissa basfunkt-

ioner, vilka anger en miniminivå på vad som ska uppfyllas. Fler funktioner kan bli aktuella i samråd 

med Trafikverket eller genom samverkan av andra aktörer. 

Basfunktionerna för stationerna kravställdes genom Trafikverkets beslut den 7 mars 2018 och 

TDOK 2013:0685. Enligt detta ska följande basfunktioner finnas:  

  På plattform: Plattformstak, Väderskydd inklusive utrustning, sittplatser, belysning, plats 

för biljettautomat/ kortläsare, plats för liftar för rullstol, grindar/avgränsning vid platt-

formsände, avgränsning vid angöring till plattform, ur, högtalare, flertågsdisplay eller 
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motsvarande för realtidsinformation om tågtrafiken, prator/interaktiv terminal, skyltning 

(Stationsnamn och spårnummerskylt). 

  Planskild förbindelse inklusive upp- /nedgångar: Inbyggda trapp- och hisspaket, Ramp 

mellan planskildheten och markplan/plattform om ej trappa + hiss, plats för biljettauto-

mat/kortläsare, belysning, prator/ interaktivterminal, taktil spårnummerskylt, hänvisnings-

skylt.  

  Informationsknutpunkt: Flertågsdisplay eller motsvarande för realtidsinformation om 

tågtrafiken, prator/interaktiv terminal, ur, markeringsskylt för ledsagning.  

  Ersättningstrafik: Hänvisningsskylt Utöver dessa basfunktioner föreslås även ett inbyggt 

entrérum i plattformsnivå vilken kan rymma exempelvis sittplatser. Stationen är en viktig 

samhällsfunktion och en byggnad inrymd trappa, hiss och väntrum tillsammans med platt-

formstaket skapar något som signalerar stationsmiljö. Vänthallen i anslutning till plattform-

en har dimensionerats för att ge en trygg och rymlig resandeupplevelse. Byggnaden till-

sammans med plattformstaket syns på håll som ett landmärke och bidrar till att öka 

orienterbarheten. 

I den fördjupade stationsutredningen förordar Trafikverket ett förslag som innebär en 6 meter 

bred entréöppning, L-formad trappa, glasat trapphus och generöst väntrum. Förslaget ger en 

öppen lösning och ett bredare dörrparti med god överblick och större trygghet. Utformningen av 

ett väderskyddat utrymme med sammanhängande trapphus och plattformstak kan bidra till att ge 

en tydlig identitet för Norrbotniabanan och stationen. Placeringen av ett väntrum i anslutning till 

plattformen ger god överblick när tågen kommer vilket ger en mer tillgänglig behaglig resenärs-

upplevelse. 

Principskiss över föreslagen stationslösning. Observera att Trafikverkets förslag till utformning endast gäller entré (5) 

och förbindelse till plattform, trappa (3), hiss (4) samt väntrum (2) på plattform (Trafikverket PM Fördjupad Stations-

utredning regionaltågsstationer Norrbotniabanan, Dåva - Södra Tuvan 2021-10-29). 

Skellefteå kommuns utredning om Bureå resecentrum 

Skellefteå kommun utreder för närvarande hur området vid resecentrum på bästa sätt ska dispo-

neras för att skapa ett hållbart, tryggt och välkomnande resecentrum.  

En utmaning i planeringen av Bureå resecentrum är det geografiska läget med E4 som skär av 

resecentrum från samhället, samt den barriär som Norrbotniabanan innebär, då järnvägen plane-

ras gå på en över 6 meter hög bank vid resecentrum. Det är viktigt att integrera Bureå resecent-

rum med samhället för att undvika upplevelsen av en extern station med den otrygghet som det 

kan medföra. En annan utmaning är att skapa en visuell kontakt med området kring resecentrum 

trots järnvägsbank och bullervall. 
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Idag finns begränsat med servicemöjligheter i området och kundunderlaget är relativt litet. Viktigt 

är därmed att skapa ett flexibelt resecentrum som kan växa med samhället för att undvika att 

stora lokaler står tomma.  

För att skapa liv och rörelse är inriktningen att det ska uppmuntras till verksamheter i och omkring 

området, samtidigt som resecentrum inte ska konkurrera med det befintliga Bureå centrum. För 

att ge en välkomnande känsla finns behov av grönska i området. Möjlighet att vänta inne såväl 

som ute är viktigt. Materialvalens betydelse för upplevelsen av ljud både inne och ute bör också 

beaktas. Belysningen ska vara genomarbetad, då den har stor betydelse för hur gestaltningen av 

rummen och byggnaderna upplevs. 

För hela resecentrumområdet är trygghet och tillgänglighet för alla människor viktig att beakta, 

oavsett funktionalitet (rörelse-, orienteringsförmåga, intellektuell och kognitiv funktion med mera). 

Resecentrum ska utgå från principen om universell utformning för att undvika behov av 

anpassningar i efterhand. Det ska vara lätt att orientera sig i området.  

 

Järnvägens påverkan på befintliga vägar 

I anslutning till planerad regionaltågsstation kommer stora förändringar av vägnätet att bli 

aktuella. Några anslutningar till E4 kommer att stängas och några nya anläggas. Den befintliga 

korsningen E4/Norra Ågatan kommer att behållas.  

Den befintliga korsningen E4/Strömsholmsvägen (väg 826) föreslås utgå. Anslutningen föreslås 

flyttas drygt 250 meter norr om befintlig korsning E4/Norra Ågatan. Anslutningens nya placering 

möjliggör även åtkomst till regionaltågsstationen. Strömsholmsvägen anläggs parallellt med järn-

vägen, på östra sidan, för att sedan passera under järnvägen i den södra delen av stationen. 

Servicevägar för åtkomst till järnvägsanläggningen för drift och underhåll anläggs vid växellägen 

samt vid bron. 

E4 kommer att justeras med nya refuger för att förbättra trafiksäkerheten till och från den nya 

anslutningen. Den nya sträckningen av väg 826/Strömsholmsvägen kommer generellt att utformas 

med 7,0 meter körbana med slitlager av asfalt.  
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Järnvägen innebär även påverkan på enskilda vägar. I järnvägsplanen redovisas förslag till place-

ring och utformning av enskilda vägar. Slutlig placering och utformning av enskilda vägar utreds 

och fastläggs slutligt i särskilda lantmäteriförrättningar. 

Ny gång- och cykelväg med passage under E4 

För oskyddade trafikanter föreslås en fyra meter bred gång- och cykeltunnel under E4 som knyter 

an till regionaltågsstationen från Bureås centrala delar och sammanbinder östra och västra Bureå. 

Gång- och cykelvägen föreslås i övrigt bli tre meter bred och ansluter till stationsområdet samt 

passerar under järnvägen och vidare till den västra delen av Bureå. 

 

Natur 

Mark och vegetation 

Vid järnvägs- och vägbron har Bureälven en forssträcka, Kvarnforsen. Stränderna är lövrika med 

många grova träd, särskilt asp och björk. Randen med lövträd bedöms vara av värde för häckande 

småfåglar. Det finns spår efter bäver i form av gnagda träd i höjd med Åbackapaviljongen ett par 

hundra meter uppströms planerat broläge. 

Älven är relativt artrik med avseende på bottenfaunan. Älvsystemets vanligaste fiskarter är gös, 

gädda, abborre, mört, öring, harr, lake och braxen, även flodnejonöga förekommer. Återetable-

ringsförsök av lax har gjorts på 1990-talet och fiskevårdsområdesföreningen för nedre Bureälven 

arbetar aktivt med fiskevård och förbättrande åtgärder för laxfiskarnas möjlighet till reproduktion i 

älven. Det som är mest unikt med Bureälven är förekomsten av gös, vilket beror på älvsystemets 

mörka, näringsrika och förhållandevis varma vatten. Gösbeståndet i Bureälven är ett av få i Norr-

land. Även utter förkommer i Bureälvens vattensystem. 

Bureälven, i läget för den planerade järnvägen, kantas av lövrika stränder. Älven utgörs av en 

forssträcka, Kvarnforsen, samt en sträcka där den av små öar är uppdelad i tre grenar strax 

nedströms den planerade järnvägsbron. Många träd utmed älven är grova, särskilt grov asp och 

björk förekommer. 
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Området kring älven är tydligt präglat av närheten till Bureå och dess bebyggelse med villatomter, 

camping och åkermark. Därför varierar strandzonen i naturlighet och förekomst av död ved. Men 

lövträdbården bedöms vara av värde för häckande småfåglar. I närheten av objektet har spillkråka 

och gulsparv observerats tidigare. Lövrika miljöer nära vatten kan gynna fladdermöss och bäver, 

ingen av arterna har dock påträffats i samband med fältbesök inom ramen för projektet. Däremot 

finns spår efter bäver i form av gnagda träd i höjd med Åbackapaviljongen ett par hundra meter 

uppströms planerat broläge. 

Geotekniska förhållanden 

             
Jordartskarta vid aktuellt planområde (Järnvägsplan 06 Trafikverket). 

Från Burälven och fram till ängsmarken tar vid cirka 300 meter norr om älven består jorden av 1–5 

meter sandiga sediment på morän. På resterande del av sträckan utgörs marken huvudsakligen av 

ängsmark och jorden består av upp till fem meter sediment med en generell jordlagerföljd som 

utgörs av finsand på siltig sand på silt och därunder av morän. Någon decimeter tunna lager 

bestående av lerig silt eller sulfidhaltig lerig silt har påträffats mellan lagren av siltig sand och silt i 

enstaka undersökningspunkter. Översta 1–2 metrarna av sedimentet är medelfast men blir lösare 

mot djupet och har ställvis mycket lös lagringstäthet. 

Grundvattenytan förekommer i sand och morän mellan cirka 1–4 meter under markytan på 

sträckan. Generell strömningsriktning är mot Bureälven. Vattengenomsläppligheten i sand är 

måttlig och i morän låg till måttlig. 

Från Burälven och fram till ängsmarken tar vid cirka 300 meter norr om älven består jorden av 1–5 

meter sandiga sediment på morän. På resterande del av sträckan utgörs marken huvudsakligen av 

ängsmark och jorden består av upp till fem meter sediment med en generell jordlagerföljd som 

utgörs av finsand på siltig sand på silt och därunder av morän. Någon decimeter tunna lager 
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bestående av lerig silt eller sulfidhaltig lerig silt har påträffats mellan lagren av siltig sand och silt i 

enstaka undersökningspunkter. Översta 1–2 metrarna av sedimentet är medelfast men blir lösare 

mot djupet och har på vissa ställen mycket lös lagringstäthet. Den norra delen av planområdet 

består av svallsediment/sand med hög sulfidrisk. 

Påträffas sulfidlera ska denna omhändertas så att den inte orsakar försurning, vilket innebär att 

den ska deponeras på godkänd deponi. Dräneringsvatten som avleds från schaktbotten med 

sulfidlera har en försurande inverkan, lämpliga åtgärder för att förhindra detta ska redovisas. 

 

 

Förorenad mark 

Inga kända markföroreningar finns inom aktuellt planområde. 

Radon 

Planområdet ligger inom område som bedöms som lågriskområde avseende radon. 

Risk för skred/höga vattenstånd 

Planområdet ligger inte inom skredriskområde.  

Omhändertagande av dagvatten ska ske lokalt inom kvartersmarken. 

Utgångspunkten för utformningen har varit att diken och vattendrag hanteras så att de kan 

behålla sin nuvarande sträckning och utbredning. Vissa diken och vattendrag kommer dock att 

behöva grävas om där de korsar järnvägen. 

Järnvägsanläggning med broar dimensioneras för att klara stora regnmängder och en ökad 

vattennivå i passerande vattendrag. Broarna dimensioneras för 100-års regn alternativt 50-års 

regn beroende på spännvidd. Diken och avvattning planeras längs hela järnvägsanläggningen för 

att förebygga översvämning. Vid utformning av trummor, broar, bankar och till viss del strand-

remsor har därmed hänsyn tagits till klimatförändringar och ökade risker för översvämning. 
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Fornlämningar 

Inga kända fornlämningar finns inom aktuellt planområde. Strax söder om planområdet finns vid 

Bureälvens strand, vid Kvarnforsen, rester av en skvaltkvarn. Vid arkeologisk utredning år 2018 

påträffades en kvarnränna, ca 30 m lång, som avgränsas av kallmurade murar med natursten. En 

konstgjord skapad holme bildar den ena sidan av rännan. Även holmen har till stora stycken kall-

murade murar med natursten. På ett ställe, över en sträcka av ca 10 m, av den sidan av holmen 

som vetter mot älven är muren raserad och försvunnen. På kvarnrännans botten finns rester av 

trä under nedrasad sten i rännans övre del vid dess inlopp. Lämningarna av kvarnrännan är rester 

av den så kallade Stora Burkvarn som fanns på platsen redan vid mitten av 1790-talet. Ny beskriv-

ning vid arkeologisk utredning år 2018 (Dnr: RAÄ-2018-3274). 

Det som finns kvar av kvarnmiljön ligger mycket nära den planerade järnvägsbron över Bureälven. 

Brostöden är lokaliserade en bit ifrån lämningen men under byggtiden kommer ingrepp i forn-

lämningen inte att kunna undvikas. 

Bebyggelseområden 

Bostäder 

Bureå är en tätort om cirka 2500 invånare. I och med att E4 går rakt igenom Bureå är den genom-

skuren i två olika delar. Väster om E4 ligger den industrihistoriska delen av Bureå med rester av 

sågverksamheten från 1700-talet. Bland kulturhistoriskt intressanta byggnader Strömsholms 

herrgård från 1855 som användes som bostad och kontor av sågverkspatronen. Även ett mycket 

rikt utsmyckat lusthus, Åbacka paviljong, finns kvar vid älven. Den skall ha inköpts 1897 och varit 

byggd för Världsutställningen i Stockholm samma år. Den fraktades med båt upp till Bureå och 

ställdes upp på Åbacka, på samma plats som den nu har. 

På västra sidan E4 vid Åbacka ligger också ett antal hus och gårdar med tillhörande jordbruksmark 

och hästhagar. Gårdarna är till stor del dolda från E4 av en skogsridå Trots den geografiska närhet-

en till Bureå centrum upplevs området i sin karaktär som landsbygd. 

Planområdet ligger omedelbart väster om E4 och Bureå samhälle norr om Bureälven. Området 

utgörs idag av gles bebyggelse med enfamiljshus i gårdsmiljöer. Området utmärks av bitvis tät 

men också småbruten skogsmark och låglänt odlingsmark genomskuren av mindre vägar och 

enstaka bäckar. Det framtida stationsläge påverkar kraftigt befintlig bebyggelse längs Hömyrvägen 

i västra Bureå. Det är inte bara plats för en ny järnvägsbro, plattform och stationsbyggnad som ska 

inrymmas, även vägar, parkeringar och andra servicefunktioner kommer att kräva utrymme. 

Byggnadshöjd 

För planerad kvartersmark för handel och kontor föreslås bebyggelse kunna ske med fyra 

våningar. För kvartersmark för resecentrum anges inget våningsantal eller högsta höjd. Däremot 

finns begränsningar utifrån flygplatsens influensområde. Planområdet ligger inom Skellefteå 

Airports influensområde enligt bild nedan. 
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Hinderbegränsande ytor för Skellefteå Airport (Trafikverket). 

Runt alla flygplatser finns hinderbegränsande ytor enligt BCL-F13 (Bestämmelserna för civil luft-

fart). Ytorna anger höjdbegränsningar för underliggande bebyggelse. Områdena skyddas genom 

att byggnadsverks totalhöjd inte får överstiga definierade begränsningar, detta för att inte även-

tyra flygsäkerheten. Alla byggnadsverk berörs, såväl fasta (byggnader, master, vindkraftverk) som 

tillfälliga (exempelvis byggnadskranar). Om ett byggnadsverk överstiger definierade höjdrestrikt-

ioner, till exempel om det byggs ett vindkraftverk eller en mast som har en högre totalhöjd än de 

definierade höjdbegränsningarna, kan detta medföra begränsningar för flygtrafiken.  

Begränsningarna kan innebära, att lastbegränsningar införs eller att flygplanet inte kan ha tillräck-

ligt med bränsle för att ta sig direkt till slutdestinationen utan måste mellanlanda för att tanka. 

Men även att landning inte kan ske vid dålig sikt och/eller låga moln. 

 

Illustration av hinderstegen kring en flygplats med höjdbegränsningar för byggnadsverk. 
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För aktuellt planområde innebär de hinderbegränsande ytorna att byggnadsverks totalhöjd 

inte får överstiga 45 meter. Enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hinderbe-

gränsande ytor, begränsning och borttagning av hinder på flygplats ska föremål som avses uppföras 

inom och under den horisontella projektionen av en flygplats hinderbegränsande ytor analyseras 

och värderas av flygplatsen mot bakgrund av den flygsäkerhetspåverkan de kan ha. 

Arbetsplatser, övrig bebyggelse 

Arbetsplatser saknas inom planområdet och i dess närområde. Närmaste arbetsplatser finns i 

centrala Bureå. Detaljplanen möjliggör etablering av arbetsplatser i, eller i anslutning till, Bureå 

resecentrum samt inom den kvartersmarken mellan väg 826 Strömbackavägen och E4. 

Offentlig service 

Offentlig service saknas inom planområdet och i dess närområde. Närmaste offentlig service finns 

i centrala Bureå. 

Kommersiell service saknas inom planområdet och i dess närområde. Närmaste kommersiell 

service finns i centrala Bureå. Detaljplanen möjliggör kommersiell service i, eller i anslutning till, 

Bureå resecentrum samt inom den kvartersmarken mellan väg 826 Strömbackavägen och E4. 

Tillgänglighet och jämställdhet 

Att människor i alla åldrar och med olika typer av funktionsvariationer kan bli fullt delaktiga i sam-

hällslivet ska alltid beaktas vid nybyggnation. Alla ytor ska göras tillgängliga, trygga och användbara 

för alla grupper av människor så långt det är möjligt. Detta gäller både fysisk och psykisk tillgäng-

lighet, allt från den faktiska framkomligheten till val av växter som kan orsaka allergier som gör det 

svårt för vissa människor att vistas i miljön eller sådant som kan orsaka känslan av otrygghet, till 

exempel bristande belysning eller skötsel.  

En möjlighet till att välja och använda flera olika transportslag är också gynnsamt ur ett jämställd-

hetsperspektiv. Planen medför bättre förutsättningar för anslutningen till kollektivtrafiken samt att 

anslutningarna till busshållplatserna gör att man inte behöver korsa väg E4 i plan. Dessutom stärks 

gång- och cykelförbindelserna mellan Bureå och Åbacka/Strömsholm och vidare västerut. 

Trygghet 

Att människor i alla åldrar och med olika typer av funktionsvariationer kan bli fullt delaktiga i sam-

hällslivet ska alltid beaktas vid nybyggnation. Alla ytor ska göras tillgängliga, trygga och användbara 

för alla grupper av människor så långt det är möjligt. Detta gäller både fysisk och psykisk tillgäng-

lighet, allt från den faktiska framkomligheten till val av växter som kan orsaka allergier som gör det 

svårt för vissa människor att vistas i miljön eller sådant som kan orsaka känslan av otrygghet, till 

exempel bristande belysning eller skötsel.  

En möjlighet till att välja och använda flera olika transportslag är också gynnsamt ur ett jämställd-

hetsperspektiv vilket planen skapar goda förutsättningar för genom planerat resecentrum. Dess-

utom stärks gång- och cykelförbindelserna mellan Bureå och Åbacka/Strömsholm genom den 

planskilda passagen under E4. 

Belysning utgör en viktig del för att skapa en god trygghet längs gång- och cykelvägar och i anslut-

ning till gång- och cykelportarna (gång- och cykeltunnlarna). Belysningen i och kring gång- och 

cykelportar ska bidra till att skapa en attraktiv plats så att gång- och cykeltrafikanter primärt väljer 

att använda gång- och cykelportarna istället för att passera vägen i plan. Passagerna genom por-

tarna ska vara väl upplysta för att skapa en trygg passage. Funktionsbelysningen kan kompletteras 

med effektbelysning. 
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Barnperspektiv 

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Konventionen syftar till att säkerställa alla 

barns mänskliga rättigheter. Barnperspektivet har en central roll i detaljplanen genom en stark 

koppling till trafiksäkerhet och framkomlighet.  

Gestaltningsmässigt är det viktigt för barn att kunna orientera sig och särskild omsorg ska därför 

läggas på att skapa en skala som är i en läsbar detaljering och på ett tydligt sätt är kopplad till hur 

ytor och rörelsemönster är kopplade till varandra, på ett tryggt sätt ur ett barnperspektiv.  

Planförslaget berör både de barn och unga som bor i Bureå och de som besöker. Den planerade 

gång- och cykelporten under E4 ger barn och ungdomar en trafiksäkrare miljö och boende i när-

området kan förflytta sig på cykel eller till fots mellan resecentrum på ett trafiksäkert sätt. Ett rese-

centrum är en plats där små barn inte bör vistas utan vuxens sällskap. Med planerade trafiklös-

ningar kan äldre barn och ungdomar färdas till och från resecentrum på ett trafiksäkert sätt. 

Att ungdomar säkert kan röra sig i stadsmiljöer öppnar upp för en friare livsstil, möjlighet till 

delaktighet och kunna förflytta sig, köpa varor, tjänster och utföra aktiviteter, träffa personer och 

besöka platser som annars kan vara svårt på egen hand.  

En väl fungerande kollektivtrafik har stor betydelse för barn och ungdomars självständighet och 

möjlighet att på ett jämlikt sätt kunna förflytta sig i samhället. Att tidigt i livet vänja sig vid att för-

flytta sig med kollektivtrafik ger också en bra grund för att tycka att det är naturligt även i vuxen 

ålder och på så vis öka sannolikheten för att fler reser kollektivt i framtiden. 

Planförslagets trafiklösningar stärker kollektivtrafiken med tågtrafik och busstrafik som barn och 

ungdomar kan nyttja för självständiga transporter.  

Barn och ungdomar har inte involverats i arbetet med detaljplanen. Barnperspektivet ska beaktas i 

den fortsatta genomförandeprocessen med projektering, gestaltning och detaljutformning när 

planen har fått laga kraft. 

Byggnadskultur och gestaltning 

Kulturmiljön Strömsholm vid Bureälven är en bevarandevärd bebyggelsemiljö efter de sågverk 

som funnits på platsen. I dag är disponentbostaden lagskyddat byggnadsminne i denna miljö, och 

strax öster om ligger ett annat lagskyddat byggnadsminne, paviljongen vid Åbacka lokaliserad cirka 

250 meter väster om planerad järnväg. 

Friytor 

Lek och rekreation 

I Bureälven bedrivs ett aktivt sportfiske och fisket förvaltas av Bureälvens nedre fiskevårdsområde. 

Gösen är det mest unika för Bureälven. 

Längs Bureälven från Bureå och uppströms till Bursjön går en vandringsled kallad Linnéstigen med 

iordningställda rastplatser. 

En skoterled korsar föreslagen järnväg strax norr om läget för stationen och planområdet. 

Naturmiljö 

Vid järnvägs- och vägbron har Bureälven en forssträcka, Kvarnforsen. Stränderna är lövrika med 

många grova träd, särskilt asp och björk. Lövträdbården bedöms vara av värde för häckande 
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småfåglar. Det finns spår efter bäver i form av gnagda träd i höjd med Åbackapaviljongen ett par 

hundra meter uppströms planerat broläge. 

Älven är relativt artrik med avseende på bottenfaunan. Älvsystemets vanligaste fiskarter är gös, 

gädda, abborre, mört, öring, harr, lake och braxen, även flodnejonöga förekommer. Återetable-

ringsförsök av lax har gjorts på 1990-talet och fiskevårdsområdesföreningen för nedre Bureälven 

arbetar aktivt med fiskevård och förbättrande åtgärder för laxfiskarnas möjlighet till reproduktion i 

älven. Det som är mest unikt med Bureälven är förekomsten av gös, vilket beror på älvsystemets 

mörka, näringsrika och förhållandevis varma vatten. Gösbeståndet i Bureälven är ett av få i Norr-

land. Även utter förkommer i Bureälvens vattensystem.  

Vattenområden 

Grundvatten 

Järnvägen går på bank vid passage av Bureå resecentrum vilket inte påverkar grundvattennivåer i 

området. Gång- och cykelvägen som planeras att gå under befintlig E4 i Bureå kommer innebära 

permanent grundvattensänkning i morän. Beräknat influensområde uppgår som mest till cirka 25 

meter ifrån vägen på båda sidor. Inga grundvattenuttag eller grundvattenförekomster förekommer 

inom influensområdet och effekten bedöms som liten. Konsekvenserna för grundvattenresurser 

bedöms därmed som små. 

        
Bild, Yt- och grundvattenförutsättningar samt områden inom vilken permanent grundvattensänkning (större än 

0,3 meter längs med järnvägsanläggningen) bedöms ske.  (Miljökonsekvensbeskrivning Norrbotniabanan, 

Grandbodarna-Södra Tuvan - Trafikverket 2020). 

Ytvatten 

Bureälven är en skogsälv med ett avrinningsområde motsvarande ca 1 040 kvadratkilometer och 

med utlopp i Burefjärden. Älven är en äldre flottled som rensats och rätats och älvens form, 

bottensubstrat, kanter och strukturer är därför påverkade. Vid den planerade järnvägsbron och 

E4-bron har älven en forssträcka, Kvarnforsen.  

Bureälven har god ekologisk status med avseende på påväxtalger och fisk. Status för morfologiskt 

tillstånd i vattendrag är klassat till god status. Intrånget i Bureälven blir begränsat under drifttid 

eftersom inget brostöd behöver placeras mitt i älven. 
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Bedömd status 

2015 

Fastställd 

MKN 

Utpekade miljö-

problem i VISS 

Järnvägsplanens påverkan 

Måttlig ekologisk 

status. 

Uppnår ej god 

kemisk status. 

 

God 

ekologisk 

status 

2027. 

 

God kemisk 

ytvattenstatus. 

Miljögifter. 

Hydromorfologiska 

förändringar. 

Risk för olycka med farligt gods från 

järnvägen är mycket liten. 

Bro anläggs med strandpassage. Inget 

vandringshinder. 

 

Tabell, Bureälvens (SE717908-175717) status och miljökvalitetsnormer samt järnvägsplanens bedömda 

konsekvenser (Miljökonsekvensbeskrivning Norrbotniabanan, Grandbodarna-Södra Tuvan - Trafikverket 2020). 

I järnvägsplanen beskrivs att järnvägsbanken består av genomsläppligt material vilket gör att det 

mesta av vattnet som faller på den infiltrerar ner. Järnvägen kommer till största delen att avvattnas 

via öppna diken som också bidrar till infiltration. Avrinningen till korsande ytvattendrag kommer 

att öka marginellt vilket kommer att leda till att flödet i dessa kommer att öka något.  

Stationsområdet vid Bureå med resecentrum kommer att hårdgöras och ger en viss ökning av 

dagvattnet till omgivande ytvatten. Ökningen av avrinningen till ytvattendragen som berörs av 

järnvägsplanen kommer att vara ojämn och oftast ske i samband med större nederbördsmängder. 

Ett ökat vattenflöde i de korsande vattendragen bedöms dock inte påverka de negativt eftersom 

ökningen bedöms vara marginell sett till ytvattendragens avrinningsområden. I och med projektet 

kan transporter som i dag görs på väg ledas om till järnväg vilket är positivt eftersom olycksrisken 

är högre för vägtransporter än järnvägstransporter. En minskad trafikmängd på till exempel E4 gör 

även att vägdagvattnets föroreningsgrad minskar något. 

 Bureälven Vattendrag mellan Bursjön och 

Bureälven ca 0,5 meter bred 

Nuläge Cirka åtta mil lång skogsälv, slingrande 

älvsystem 

Naturligt vattendrag, men dikat. Rinner 

genom skogs- samt jordbruksmark. 

Åtgärd 

järnvägsplan 

Kombinerad järnvägsbro samt vägbro för 

väg 826 

Trumma. Längre omgrävning för att 

undvika kulvertering, förläggs öppet. 

Påverkan 

och 

konsekvens 

Ett av brostöden berör älvfåran. Tillstånd 

för vattenverksamhet krävs, fortsatta 

utredningar krävs. 

Risk för grumling under byggtiden, 

(beaktas i anmälan om 

vattenverksamhet). 

Tabell, Effekter och konsekvenser för berörda vattendrag. (Miljökonsekvensbeskrivning Norrbotniabanan, 

Grandbodarna-Södra Tuvan - Trafikverket 2020). 

Nuvarande utlopp för vattendrag mellan Bursjön och Bureälven passerar genom planområdet och 

vidare sydöst under E4 och ner i Bureälven på östra sidan av E4. I det aktuella området liknar detta 

vattendrag mer ett dike och torkar troligvist ut under delar av året. Detta dike behöver ledas runt 

planerad kvartersmark väster om E4 och eventuell kulverteras någon kortare sträcka. I samband 

med projektering av gång- och cykelpassage under E4 med anslutande gång- och cykelvägar kan 

framtida sträckning av dike utredas.  

Hälsa och säkerhet 

Riktlinjer farligt gods 

Det finns idag inga generella nationella riktvärden som slår fast vilka risker eller skyddsavstånd 

som kan vara acceptabla i samband med planering i närheten av transportleder för farligt gods. 
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För att vägleda kommunerna i frågan har Länsstyrelserna i Norr- och Västerbottens län därför 

utarbetat riktlinjer för riskhänsyn och skyddsavstånd till transportleder för farligt gods. 

Planeras bebyggelse inom rikshanteringsområdet, det vill säga inom 150 m från transportled för 

farligt gods, kan det krävas säkerhetshöjande åtgärder antingen på grund av förhöjd risknivå eller 

för att begränsa skador om en olycka med farligt gods skulle inträffa.  

Gränser för rekommenderade skyddsavstånd för länen vid transport av farligt gods på väg är 55 

meter och på järnväg 65 meter. 

Planeras bebyggelse inom den del av riskhanteringsavståndet som ligger bortom rekommende-

rade skyddsavstånd betraktas risken normalt sett som tillfredsställande låg.  

Översiktlig riskbedömning, åtgärder och fortsatt arbete 

Både den nya järnvägen och befintlig väg E4 är utpekade som transportstråk för farligt gods. 

Järnväg 

För planerad bebyggelse med markanvändningen handel och kontor överstiger avståndet till 

järnvägen rekommenderat skyddsavstånd 65 meter. 

I samband med framtagandet av Trafikverkets järnvägsplan 06 har en riskutredning genomförts. 

Enligt Länsstyrelsens riktlinjer bör ett skyddsavstånd på minst 50 meter finnas mellan järnvägsspår 

avsett för transport av farligt gods och bebyggelse. Skyddsavståndet omfattar även känslig verk-

samhet såsom flerbostadshus, vård och skola. Avståndet är baserat på prognos för aktuell sträcka 

avseende antal godståg. Det medför att bortom detta avstånd bedöms anläggningen ej påverka liv 

och hälsa i sin omgivning i form av olyckor såsom urspårning, kollision och olyckor med farligt 

gods i större omfattning än vad samhället ansett acceptabelt utifrån gällande riktlinjer. Den nya 

järnvägen utförs med omfattande säkerhetskrav som exempelvis planskilda korsningar med väg, 

stängsel och kompletterad med ett flertal riskreducerande åtgärder utifrån den riskutredning som 

har utförts inom projektet för järnvägsplanen. 

Väg 

Bedömning av skyddsavstånd till väg med farligt gods görs utifrån riktlinjerna som Länsstyrelserna 

i Norr- och Västerbottens län tagit fram. Följande uppgifter utgör utgångspunkt för bedömningen:  

  Aktuell hastighetsbegränsning: 70 km/h 

  Antal transporter ÅDT, årsdygnstrafik) år 2040: Cirka 1340 lastbilar* 

  Aktuell markanvändning: Zon C (normalkänslig verksamhet) 

  Aktuell transportled: Tätort 

  Topografi och landskapstyp: Plant och öppet 

*Om det finns kända planer eller särskilda förutsättningar som kan antas påverka ÅDT Lastbil i högre 

grad än trafikuppräkningstalen bör detta inkluderas i bedömningen. Farligt gods kan förväntas trans-

porteras på såväl den nya järnvägen som på E4. Med den nya järnvägen kan mängden farligt gods som 

transporteras på E4 förväntas minska då en viss överflyttning av transporter från väg till järnväg kan 

ske. Vid beräkning av framtida antal tunga transporter på väg bör detta beaktas. En uppräkning av 

lastbilstrafiken med 1,1 % per år fram till år 2040 från dagens ÅDT 1100 fordon innebär ett ÅDT år 2040 

på ca 1340 lastbilar. En viss överflyttning av gods från väg till järnväg bör medföra en mindre ökning av 

lastbilstransporter fram till 2040. 

För planerad bebyggelse med markanvändningen handel och kontor är avståndet mellan vägdikes-

botten E4 och den planerade byggrätten ca 15–20 meter. Enligt bilaga 1 i riktlinjerna framtagna av 

Länsstyrelserna i Norr- och Västerbottens län rekommenderas invallning (förklaras i nästa stycke) 
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vid bebyggelse inom 15 meter från vägdikesbotten. Vid bebyggelse 30 meter från vägkant krävs 

inga särskilda säkerhetshöjande åtgärder vidtas. 

Med vall eller dylikt avses olika former av separationsåtgärder vilka utformas för att en avåkning 

eller en urspårning (samt utsläppt farligt gods) ska kvarstanna i anslutning till transportleden. 

Observera att placeringen av en vall eller dylikt måste ske i samråd med Trafikverket. Placering av 

vallar, murar, diken, eller liknande tillåts vanligen inte inom väghållningsområdet.  

När det gäller vägtransport uppnås önskvärt skydd exempelvis med följande alternativa åtgärder:  

  Ett räcke i kombination med en mur/vall som är minst + 0,3 meter i förhållande till 

vägbanan, alternativt i kombination med ett tråg/ dike som är nedsänkt minst 0,3 meter i 

förhållande till vägbanan. 

  Tråg eller diken med en bredd på minst 3,0 meter.  

  En vall (1 meter hög, 3 meter bred) mellan vägbanan och planområdet. 

  Åtgärderna kan vara av typen som minskar konsekvenserna av olyckan alternativt att de 

minskar sannolikheten för en olycka. Låg hastighet minskar sannolikheten för att en större 

olycka ska inträffa. En låg hastighet påverkar även konsekvenserna av en trafikolycka 

positivt.  

 

För att få klarhet vilka eventuellt fler specifika riskreducerande åtgärder som behövs kan en 

kvalitativ riskanalys tas fram.  
 

Gator och trafik 

Gatunät, gång- och cykeltrafik 

Bureå ligger beläget vid E4 och kan i dagsläget nås med bil via fem korsningspunkter. Huvudstrå-

ket i nordsydlig riktning öster om E4 är Norra Kustvägen och Södra Kustvägen. I östvästlig riktning 

är Norra Ågatan/Skärvägen och Burviksvägen del av huvudvägnätet. 

Vid E4 förbi Bureå råder bristande trafiksäkerhet och framkomlighet på grund av den smala väg-

sektionen samt flera korsningspunkter. Oskyddade trafikanter färdas längs E4 och passerar även 

E4 i plan. Trafikmängden, årsdygnstrafiken (ÅDT), uppgår till ca 7 500 fordon på aktuell del av E4. 

Högsta tillåtna hastighet är 70 km/tim med anledning av de brister som finns på sträckan. Trafik-

verkets utredning om mötesseparering på E4 kommer att hantera bland annat de trafiksäkerhets- 

och framkomlighetsbrister som idag finns på E4. 

I en framtida trafiklösning finns förslag på en ny trafikplats på E4 som kommer att fungera som 

entré till Bureå tätort och till Bureå station/resecentrum. Förutsättningarna för en ny infart till 

Bureå kommer att hanteras i samband med kommunens arbete med den fördjupade översikts-

planen för Bureå. 

Väg 826, Strömbackavägen, vars anslutning till E4 kommer att flyttas norrut till följd av planerad 

järnväg har en årsdygnstrafik på ett par hundra fordon. Gällande hastighetsbegränsning är 50 

km/tim. Väg 826 kommer även att fungera som tillfart till den planerade järnvägsstationen. 

De förändringar som sker på vägar i anslutning till planområdet till följd av järnvägsplanen för 

Norrbotniabanan beskrivs under avsnittet Järnvägens påverkan på befintliga vägar, sidan 11. 
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Principskiss över förslag till framtida trafikplats på E4 och ny entréväg till centrala Bureå. 

Huvudvägnätet för gång- och cykelvägar i Bureå är väl utbyggt till viktiga målpunkter som skola och 

centrum. Det består av både separerade cykelvägar och gator med blandtrafik. Separerade cykel-

vägar saknas mot E4. Med järnvägsplanens nya planskilda passage under E4 strax norr om Norra 

Ågatan planerar kommunen en separerad cykelbana längs med Norra Ågatan. 

Den planerade järnvägen och mötesseparering på E4 innebär en kraftig barriär för oskyddade tra-

fikanter. Söder om Bureälven blir möjligheten att passera E4 och järnväg på ett säkert sätt begrän-

sad. I järnvägsplanen redovisas en möjlig passage för fotgängare och cyklister under järnvägen vid 

södra järnvägsbrofästet, via en planerad serviceväg och en grusad stig.  

Det finns ett behov av en framtida bättre passage under järnvägen och E4 för fotgängare och cyk-

lister söder om Bureälven vid Vikdalsvägen med anledning av det populära motions- och rekreat-

ionsstråket via Jägargatan och Vikdalsvägen. En passage för oskyddade trafikanter kommer med 

den förväntade samhällsexpansionen på sikt att bli alltmer betydelsefullt.  

Bure älv utgör en barriär för möjligheten att röra sig i nord-sydlig riktning. För oskyddade trafikan-

ter finns behov av fler förbindelser över älven. 

Kollektivtrafik 

Mellan Skellefteå och Bureå bedrivs en omfattande linjetrafik med buss. Denna busstrafik nyttjas 

för arbetsresor, skolpendling och all slags serviceresor. Busstrafiken bedrivs i stort mellan kl. 06–22 

vardagsdygn under vinterhalvåret, under sommaren bedrivs trafiken i något mindre omfattning.  

Denna trafik utgörs av lokala busslinjer mellan Lövånger och Skellefteå och mellan Bureå och 

Skellefteå samt av regionala busslinjer mellan dels Skellefteå och Umeå, dels mellan Umeå och 

Luleå. På E4 finns ytterligare busstrafik i form av de interregionala bussförbindelserna mellan 

Luleå och Sundsvall. Norrlandskustens expressbussar stannar inte för på- och avstigning i Bureå. 
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Norrbotniabanan kommer att påverka den framtida busstrafiken längs norrlandskusten. Med 

planeringen av resecentrum vid järnvägen utreds lösningar för busstrafiken där utrymme för nya 

busshållplatser ingår. 

Parkering och utfarter 

Kvartersmark för handel och kontor 

För den kvartersmark som planeras för handel och kontor bedöms erforderligt antal bilplatser och 

cykelplatser kunna anordnas inom fastigheten.  

Skellefteå kommun utför ett pågående projekt med att ta fram en ny parkeringsnorm. Tills vidare 

gör kommunen särskilda bedömningar för varje enskild detaljplan.  

För aktuell kvartersmark kan för handel parkeringstalet 44 bilplatser per 1000 kvadratmeter 

bruttoarea fungera som ett riktvärde men en särskild utredning rekommenderas. För kontors-

verksamhet behöver en särskild utredning genomföras. 

Platser för besökare och personer med funktionsvariationer ska dessutom kunna ordnas. 

Parkeringsplats för personer med funktionsvariationer ska kunna ordnas inom 25 meters 

gångavstånd från en tillgänglig och användbar entré. 

För cykelparkering kan ett parkeringstal på 10–25 platser per 1000 kvadratmeter bruttoarea 

fungera som riktvärde men en särskild utredning rekommenderas. Cykelplatser bör vara väder-

skyddade. 

Resecentrumområde 

För den planerade tågstationen med ett resecentrum pågår utredningar kring dimensionering av 

ytor kopplat till resefunktionen och eventuella servicefunktioner. I ett tidigt skede har bedömts att 

30 bilparkeringsplatser motsvarar behovet, men att dimensioneringen kan ta höjd för ytterligare 

cirka 20 platser. Utrymme för dessa platser finns inom område för resecentrum. 

För att stimulera till cykling till och från resecentrum bör cykelparkering helt eller delvis integreras i 

huvudbyggnaden. En uppvärmd cykelparkering under tak bör eftersträvas för att underlätta vinter-

cykling och med tanke på dyrare cyklar och elcyklar. Dessutom bör cykelparkeringar anordnas 

utanför byggnaden under skärmtak. 

Störningar 

Buller 

Buller i detaljplanen 

Aktuell detaljplan redovisar för ny bebyggelse, inom kvartersmark vid E4, markanvändningen 

handel och kontor. Riktvärden för trafikbuller utomhus saknas för kontorslokaler och handels-

lokaler. Däremot ska ljudkrav inomhus i enlighet med SS 25268 uppnås. För kontor bör för rum 

med enskilt arbete ekvivalent ljudnivå inomhus inte överskrida 35 dBA och maximal ljudnivå 

inomhus inte överskrida 50 dBA. 

För den i detaljplanen planerade bebyggelsen inom kvartersmark, med markanvändningen handel 

och kontor, visar järnvägsplanens bullerutredning att den ekvivalenta ljudnivån utomhus för 

huvuddelen av kvartersmarken hamnar på nivåerna 55–60 dBA. Maxnivåerna utomhus hamnar på 

65–70 dBA. Med detta bedöms förutsättningarna goda att skapa inomhusmiljöer som uppfyller 

ljudkraven. 
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För planerad kvartersmark för resecentrum bedöms planerade bullerskyddsåtgärder enligt 

järnvägsplanen tillräckliga för att skapa attraktiva resandemiljöer.  

Bullerutredning i järnvägsplan 06 Grandbodarna – Södra Tuvan 

I miljökonsekvensbeskrivningen för järnvägsplan JP 06 Grandbodarna – Södra Tuvan redovisas 

genomförd bullerutredning och förväntad bullerpåverkan till följd av den planerade järnvägen och 

förändringar av vägar. Bullerberäkningar har utförts för fyra olika situationer; nuläget, nollalter-

nativet samt planalternativet med och utan åtgärder. Bullerberäkningarna baseras på nutida 

(nuläget) och framtida trafikmängder (prognosår 2040) samt hastigheter för planerad järnväg (STH) 

och övrig statlig infrastruktur. 

 
Bullerutbredning nuläge enligt järnvägsplan 06 (Trafikverket). 

För aktuellt område vid Bureå station bedöms totalt 32 bostadshus bli bullerberörda. Bostads-

husen ligger både väst och öst om järnvägen. Området kan delas upp i två mindre områden: 

Åbacka/Gammelsågen och Bureå. 

Åbacka/Gammelsågen: Väst om järnvägen ligger totalt elva bullerberörda bostadshus (tio fastig-

heter). De flesta bostäder är placerad på en lägre markhöjd än järnvägen som går förbi området 

på en hög bro över Bureälven och väg 826. Bostadshusen närmast väg 826 är bullerpåverkade från 

vägtrafikbuller, övriga bostäder är till viss del även påverkade av buller från närliggande E4. 

Bureå: Öst om järnvägen ligger det totalt 21 bullerberörda bostadshus/fastigheter. Bostadsområd-

et är bullerpåverkat av närliggande E4 och med järnvägen beräknas spårtrafikbullret överlag att 

bidra lika mycket till den befintliga ljudnivån i området. Det innebär att spår- och vägtrafiken har 

ungefär samma delbidrag vid bostäderna. 
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Bullerutbredning med föreslagna bullerskyddsåtgärder enligt järnvägsplan 06 med prognosår 2040 (Trafikverket). 

Bullerskyddsåtgärder 

I anslutning till aktuellt planområde föreslås i järnvägsplanen spårnära skyddsåtgärder i form av 

bullerskyddsskärmar (höjd +1,5 meter över räls) på varsin sida om järnvägsbron över Bureälven. 

Precis söder om bron placeras en kortare skärm (30 meter lång och höjd +1,5 meter över räls) på 

väster sida för att minska infallande buller mot närliggande bostäder.  

Bullerskyddsskärmen på den västra sidan fortsätter cirka 205 meter norrut från järnvägsbron (höjd 

+1,5 meter över räls), detta för att minimera ljudnivån från spårtrafiken i Åbacka/Gammelsågen-

området. De tåg som inte stannar på stationen kör i västra spåret, vilket samtliga tåg har antagits 

göra. På den östra sidan föreslås det att bullerskyddsskärmen har en höjd på +2,4 meter över 

rälsen för att kompensera det längre avståndet mellan spårmitt och bullerskyddsskärmen. Buller-
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skyddsskärmarna minskar spårbullrets ljudnivå i området, men eftersom vägtrafiken har ett rela-

tivt högt delbidrag i området har det även föreslagits att bullerskyddsvallar anläggs intill E4 som ett 

komplement till bullerskyddsåtgärderna vid spår. Detta för att minska bullernivån vid bostäder och 

därmed minimera behovet av fastighets- och uteplatsåtgärder. Där det finns behov av fastighets-

nära- och/eller uteplatsåtgärder kommer åtgärder att vidtas. 

Två fastigheter beräknas behöva fastighetsnära bullerskyddsåtgärder i form av fönsterbyte Bureå 

7:81 (samt fönsterdörr) och Bureå 7:37. Övriga bostäder i området beräknas inte behöva några 

fastighetsnära bullerskyddsåtgärder. 

Skyddsåtgärder under byggskedet 

Med hänsyn till boendemiljön ska anläggningsarbetena anpassas så att bullerstörningar inte 

uppkommer vid olämpliga tider. Information ska gå ut till närboende om de bullerstörningar som 

kommer att uppstå under byggskedet. I Naturvårdsverkets författningssamling (NFS 2004:15) ges 

allmänna råd gällande buller under byggskedet i anslutning till boendemiljöer. De riktvärden som 

anges i föreskriften ska följas. 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för dricks-, spill- och dagvatten. För 

området gäller de för kommunen antagna allmänna bestämmelser för användande av Skellefteå 

kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ”ABVA”. Fastigheterna inom planområdet är 

idag anslutna till kommunens vatten och avloppsnät. 

Området ska anslutas till kommunalt VA. 

El 

Området är idag försörjt med el. Pågående utredning kring områdets framtida elförsörjning 

kommer att ge besked ifall utrymme för en transformatorstation inom planområdet ska 

säkerställas i detaljplanen. 

Fjärrvärme 

Fjärrvärme saknas i området. 

Fiber 

Fibernät finns i anslutning till planområdet. 

Avfall 

Avfall skall sorteras enligt den kommunala renhållningsordningen. Avfallsutrymmen skall utformas 

enligt den kommunala renhållningsordningen och dess anvisningar för ny- eller ombyggnad av 

avfallsutrymmen. 
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DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE 

Planförfarande 

Detaljplanen upprättas med standardförfarande. 

Tidplan 

Samråd: andra kvartalet 2022 

Granskning: tredje kvartalet 2022 

Antagande: fjärde kvartalet 2022 

Detaljplanen behöver vara antagen för att fastställelse av järnvägsplanen ska kunna ske.  

Genomförandetid 

Genomförandetiden är tio år från det datum planen vunnit laga kraft. 

Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla tills den ändras eller upphävs.  

Järnvägen får byggas först sedan järnvägsplanen vunnit laga kraft. Planerad tid för byggstart är år 

2024 och ett färdigställande av järnväg och resecentrum planeras senast 2030. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän plats. 

Avtal 

Planavtal 

Planavtal upprättas internt inom Skellefteå kommun, mellan samhällsbyggnad, plan och kommun-

ledningskontoret, mark och exploatering. Avtalet reglerar uppdragets omfattning samt kostnader 

och betalningsansvar. 

Övriga avtal 

I järnvägsplan 06 har genomförandeavtal har upprättats mellan Skellefteå kommun och Trafik-

verket och i vilket det bland annat står att kommunen ansvarar för att upprätta detaljplan för 

aktuellt område. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsreglering 

Planförslagets genomförande innebär att fastighetsregleringar behöver genomföras.  

För att möjliggöra föreslagen gång- och cykelväg mellan resecentrum och gång- och cykelpassage 

under E4 krävs inlösen av fastigheten Bureå 7:80. Detta genomförs av kommunen utifrån 

planförslaget. Bureå 7:80 föreslås överföras till kommunens fastighet Bureå 4:165. 

Den planerade järnvägen och dess vägtrafiklösningar kräver att ett antal fastigheter löses in inom 

och i anslutning till planområdet. Detta genomförs av Trafikverket inom järnvägsprojektet.  
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Fastighetsägaren har rätt till ersättning för mark som Trafikverket och Skellefteå kommun tar i 

anspråk och för de flesta skador som uppstår i samband med byggandet. Även den som har 

nyttjanderätt eller någon annan särskild rätt till en fastighet kan ha rätt till ersättning. Likaså har 

fastighetsägare rätt till ersättning för mark som kommunen tar i anspråk.  

Tekniska frågor 

Tekniska utredningar 

Inga tekniska utredningar har utförts i planarbetet, utan återfinns i järnvägsplan 06. 

SAMRÅD 
Detaljplanen upprättas i samråd med länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kommunala 

förvaltningar, samt berörda fastighetsägare i området. 

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
Detaljplanen utgår från järnvägsplan 06 och möjliggör nybyggnad av resecentrum för tåg- och 

busstrafik i anslutning till ny järnväg samt gång- och cykelväg med passage under väg E4. Planen 

möjliggör ny markanvändning för handels- och kontorsändamål mellan resecentrumområde och 

E4. 

För att möjliggöra föreslagen gång- och cykelväg mellan resecentrum och gång- och cykelpassage 

under E4 behöver inlösen ske av fastigheten Bureå 7:80. Övriga inlösen av fastigheter har 

behandlats i järnvägsplan 06, Norrbotniabanan. 

Detaljplanen innebär att naturmark och ej planlagd tomtmark tas i anspråk och planläggs som dels 

allmän platsmark för gata dels för kvartersmark med markanvändningen resecentrum samt 

handel och kontor. Skyddsområde för bostäder öster om E4 säkerställs i detaljplanen. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
I upprättandet av detaljplanen har samhällsbyggnad och kommunledningskontoret, Skellefteå 

kommun deltagit. 

 

Samhällsbyggnad 

Fysisk planering, plan 
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