
 
 

GRANSKNINGSHANDLING 
Gestaltningsprogram 
Detaljplan för bostadsområdet Backen 
Inom stadsdelen Sunnanå, Skellefteå kommun  



Inledning 
Gestaltningsprogrammet för Backenområdet avser att fördjupa och förklara kommunens 
avsikt med området och kommer att fungera vägledande vid markanvisningar och bygglov. 
Programmet avser också att förtydliga hur kommunen avser att gestalta allmän platsmark, 
exempelvis gator, gång- och cykelvägar samt parkmark. På så sätt ska kvaliteten på den 
byggda miljön säkerställas samtidigt som det skapar en tydlighet gentemot exploatörer 
såväl som allmänheten om hur området ska se ut. 

Områdets struktur och huvuddrag 
Backenområdet ligger på Rösbergets norra sluttning och på mark där det fram till idag vuxit 
skog. Terrängen är förutom sluttningen mot norr också delvis kuperad, med några små 
men tydliga höjdryggar som löper i nord-sydlig riktning. Den sluttande terrängen och den 
omgivande skogen ska fortsätta att vara tongivande för områdets karaktär. Det område om 
avses bebyggas består av åtta kvarter planerade för bostäder, insprängda i grönskan, samt 
ett kvarter avsett för ett vård- och omsorgsboende. Av kvarteren avsedda för bostäder ska 
fyra bebyggas med flerfamiljshus och fyra med småhus. Småhusen kan komma att bestå av 
både friliggande småhus och sammanbyggda småhus som till exempel radhus eller 
kedjehus. Flerbostadshusen läggs i öppna storkvarter där de generösa gårdarna definieras 
av byggnadernas placering. Byggnadernas höjd anpassas till landskap, ljus och skugga samt 
byggnadens typologi. Småhusen närmast Lantmannagatan, både sammanbyggda och 
friliggande, tillåts bli två våningar och i ett kvarter även inrymma suterrängvåning. 
Radhusen mot den nya gatan genom området kan bli upp till tre våningar. 
Flerbostadshusen blir tre till sex våningar höga där en högre byggnadshöjd är mer samlad 
mot den nya genomgående gatan.  

Kvartersmark 

Generella gestaltningsprinciper 
Byggnaderna i området är i huvudsak friliggande i öppna kvarter. Strukturen är sådan att 
det i det inre av kvarteren finns utrymme för mer iordningsställda platser som exempelvis 
kan anpassas på ett bra sätt för de minsta barnens behov, medan det utåt, mot 
mellanrummen mellan bostadskvarteren är lämpligt med en mindre tillrättalagd yta som 
knyter an till områdets skogskaraktär. Områdets struktur gör att när man rör sig genom 
området kommer byggnaderna att upplevas både på nära håll och på avstånd. Placeringen 
på den södra höjdryggen som definierar Skelleftedalen gör också att hänsyn måste tas till 
stadsbilden i stort, då de kan bli synliga på långt håll från andra stadsdelar.  

 

 



En utmanande terräng  
Bostadsområdet är placerat på sluttande terräng på Rösbergets norra sida. Placeringen på 
bergets sluttning erbjuder möjligheter som att skapa vidsträckta vyer och att göra områdets 
bebyggelse till lite av ett landmärke i stadens framtida siluett. Men sluttningen bjuder också 
på utmaningar. En sådan är att placera byggnadernas entréer på ett sådant sätt att 
byggnaderna blir lättillgängliga, även för människor med särskilda behov. Då det i enlighet 
med planprogrammet finns en uttalad ambition att det nya bostadsområdet ska vara väl 
anpassat till terrängen och att känslan av ett boende som är nära kopplat till den 
omkringliggande skogen och naturen är det viktigt att landskapet kan kännas igen som en 
del av en bergssluttning. Det är inte önskvärt att det tillskapas stora horisontella ytor 
omkring byggnader och andra anläggningar. Stora utfyllnader respektive stora urtagningar 
ur sluttningen för att åstadkomma plana ytor bör snarare undvikas. Där schaktning, fyllning 
och därmed även slänter blir nödvändiga ska dessa anpassas på ett sådant sätt att de 
passar in i landskapet. Branta slänter som täcks med krossat material för att förhindra 
erosion får inte förekomma. Istället bör slänter passas in för att skapa mjuka övergångar 
mellan påverkad och opåverkad mark. Längre slänter med flackare lutning kan därför vara 
en bättre lösning. Det innebär ett ingrepp över en större yta med fler fällda träd, men på 
ängre sikt en mindre helhetsverkan på landskapet. Ett annat sätt kan vara att kombinera 
lägre stödmurar med slänter för att korta ner släntens totala längd. Eventuella stödmurar 
ska integreras i gården som ett gestaltande element. Där berg kommer fram vid schaktning 
kan det lämnas kvar och användas som ett landskapselement, här kan en abrupt övergång 
mellan påverkad och opåverkad mark istället bli en kvalitet. 

Färgsättning 
Färgsättning av fasader ska ske med jordnära färger för att harmoniera med 
naturomgivningarna och för att bebyggelsen ska smälta in i och höra ihop med landskapet. 
Användningen av rent vitt och svart bör ske mycket sparsamt men är tänkbart för mindre 
detaljer. Plankartan har en bestämmelse angående färgsättning som lyder: Färgade fasader 
ska färgsättas med en svärta på minst 30XX och en kulörthet på minst XX05, enligt NCS-systemet. 
Denna bestämmelse är generell för hela planområdet. Bestämmelsen innebär att alla 
kulörtoner i NCS-systemet är möjliga att använda men att de valda fasadfärgerna i termer 
av svärta och kulörthet måste ligga inom den triangel som i figur 4 nedan markerats med 
röd streckad linje.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material 
I planhandlingarna anges att materialen trä, tegel, sten eller puts får användas som 
fasadmaterial och att övriga material kan användas i mindre omfattning, i exempelvis 
fasaddetaljer. De material som anges för fasaderna är valda med tanke på att de ska skapa 
en varm känsla och upplevas som närliggande med naturmaterial som sten och trä. Den 
gedigna känslan är också av betydelse för livet mellan husen. För tegelfasader bör teglets 
färg ligga inom det spann som bestämmelsen för färgsättning anger. 

Kvarter  
Området är indelat i nio kvarter med vård- och omsorgsboendet inräknat. Fem av kvarteren 
är avsedda för flerbostadshus medan det finns tre kvarter som är planerade för 
enbostadshus. Förutsättningarna i landskapet har delvis fått styra över kvarterens 
utformning som därav har fått en ganska organisk form, framför allt de som ligger längre 
upp på Rösbergets sluttning. Kvarteren binds samman av den genomgående gatan och att 
färdas längs gatan ska ge en upplevelse där bebyggd och obebyggd blandas. Där väl 
omhändertagna och gestaltade miljöer blandas med skogsmiljöer eller naturliknande 
miljöer. Kvarteren bör i största möjliga mån ges individuella karaktärer inom de ramar som 
gestaltningsprinciperna som gäller för planområdet. Detta för att skapa urskiljbara 
identiteter för de olika kvarteren. Urskiljbara identiteter är till stor hjälp för människor att 
kunna orientera sig i området. Identiteterna är också viktiga för att skapa en känsla av 
tillhörighet för de boende.  

 

Figur 1. Fasadfärger som används inom Backen ska ha en svärta på minst 30XX och en kulörthet på minst XX05. Det innebär att 
de oavsett färgton ska ligga inom den röd-streckade triangeln. I figuren används en gul färgton som exempel. 



Balkonger 
Balkonger ska utformas med hänsyn till byggnadens helhetsintryck och den inverkan som 
balkongerna har på byggnadsvolymen. Balkonger kan med fördel vara indragna, särskilt om 
de avses förses med inglasning. Om fasaderna till stor del täcks av balkonger ställs större 
krav på balkongerna, då de i sådana fall utgör den faktiska fasaden. En fasad får inte i 
huvudsak få sin gestaltning från en enskild balkongleverantörs produktsortiment. 
Aluminiumfärgade balkongräcken bör helt undvikas och inglasningar bör genomföras med 
ramlösa system. Är översta balkongen försedd med tak ska taket och takavvattningen 
utformas så nätt som möjligt. 

Entréer och entréplatser 
Entréer och platserna strax intill är mycket viktiga för att bidra till trivseln och upplevelsen 
av trygghet i området. Entréplatserna ska ges en extra omtanke vid gestaltningen, så att de 
bidra till att skapa platser där boende i området kan stanna upp och möta sina grannar för 
en kortare stund. Entréerna ska vara transparenta och i någon mån lösa upp gränsen 
mellan det som försiggår innanför respektive utanför entrén. En entré är förmodligen den 
funktion hos en bostadsbyggnad som har störst potential att förändra en händelselös och 
oinbjudande sida av en byggnad till det motsatta. En entré till en bostadsbyggnad skapar liv 
och rörelse kring sig. Av den anledningen bör de lägen där tillkommande byggnader har 
långsidor mot både den genomgående gatan och mot kvarterets innegård tas till vara på så 
vis att det för varje trappuppgång skapas entréer mot både gata och innergård. Där det är 
möjligt är det särskilt positivt att kunna ha två entréer i samma plan för att möjliggöra en 
genomsikt mellan gaturummet och innergården. Att behandla entréerna på det sätt som 
beskrivits ovan bidrar till upplevelsen av trygghet. Ytterligare ett sätt att skapa en känsla av 
trivsel för människorna som bor i och rör sig i området är att lägga extra omsorg på detaljer 
och materialval vid entréerna. Att skapa entréer som har en tydlig egen karaktär inom ett 
kvarter eller till och med mellan individuella byggnader inom ett kvarter underlättar också 
orienterbarheten, vilket inte minst är en viktig aspekt ur barnens perspektiv.  

Förhållande till gatan 
Området Backen kommer att inrymma ett relativt stort antal bostäder och blir en ny 
stadsdel i Skellefteå. För att människorna som ska leva i stadsdelen också ska trivas här är 
det viktigt med en identitet för stadsdelen. Ett led i att åstadkomma en sådan identitet är 
att skapa platser där människor kan mötas. Det blir därför viktigt att bostadskvarteren inte 
enbart orienterar sig inåt, mot innergårdarna, utan också utåt, mot den genomgående 
huvudgatan. Genom att placera entréer och skapa platser ut mot gatan, där en kan sitta för 
att kanske vänta sin skjuts, eller för att ta in den aktivitet som pågår i gaturummet skapas 
också offentliga rum för social interaktion. Här finns chansen att möte både sina närmaste 
grannar och andra människor som bor och som rör sig i området. För många människor, 
inte minst för de äldre, kan denna typ av social interaktion vara en viktig del av vardagens 
glädjeämnen. 



För känslan av trygghet kan det också vara viktigt att uppleva att människor som bor längs 
med gatan också kan ha överblick över vad som sker ute på gatan. För den som rör sig 
längs gatan till fots eller med cykel efter mörkrets inbrott kan det inge en trygghet att kunna 
se att det finns liv och människor i de intilliggande bostadshusen. Detta bör has i åtanke när 
bostadshusen utformas. Exempelvis är det inte önskvärt att ha bostadslösa bottenvåningar 
mot den genomgående gatan. Detta gäller för såväl områdena för flerbostadshus som för 
de med enbostadshus.  

Figur 2. Illustration som visar livet mellan husen längs den genomgående gatan vintertid.  

 

 

Gårdsmiljöer i vid flerbostadshusen 
Innergårdarna ska både vara en plats för en samvaro som känns lite mer skyddad och 
privat, och en plats som står i kontakt med den omkringliggande naturen och skogen. 
Innergårdarna ska därmed inte vara helt kringbyggda av byggnader och därmed helt slutna. 
I innergårdarna bör graden av bearbetning och förädling av landskapet vara högre jämfört 
med de platser som ligger utanför innergårdarna. Detta för att innergårdarna bör hålla en 
hög grad av tillgänglighet för alla, oavsett ålder eller funktionsvariation.  

Innergårdarna ska också utformas med de minsta barnen i åtanke. De minsta barnen är 
mer begränsade jämfört med de äldre i fråga om sin frihet och förmåga att röra sig över ett 
större område och bör därför erbjudas trivsamma, spännande och utvecklande miljöer 



med närhet till bostaden. Innergårdarna ska också vara en plats där föräldrar kan känna att 
de små barnen kan leka fritt utan onödiga risker för att barnen skadas. 

I planprogrammet för södra Sunnanå beskrivs vad som kan ingå i det så kallade livet mellan 
husen. Där nämns bland annat möjlighet för egen odling, oavsett om boendeformen är i 
enbostadshus eller flerbostadshus. Möjlighet till småskalig odling bör alltså säkerställas på 
något sätt även i anslutning till flerbostadshusen. Om sådan möjlighet iordningställs på 
innergårdarna eller utåt, mot de markområden som ligger mellan bostadskvarteren kan se 
olika ut i de olika kvarteren och överlämnas åt respektive exploatör att bedöma.  

Byggnadstypologier 
I kvarteren med flerbostadshus är byggnaderna samlade kring en innergård. Vid 
utformningen av kvarteren är det viktigt att ha i åtanke att hela området är beläget på en 
norrsluttning, vilket gör det extra viktigt att ta till vara det dagsljus som har chans att nå 
fram till fasaderna och gårdarna under de mörkaste månaderna på året. Det finns flera 
aspekter att väga in när det gäller dagsljuset. För att mesta möjliga dagsljus ska nå 
utemiljöerna vore det önskvärt att orientera alla byggnader så att kortsidorna blev vända 
mot norr och söder. En sådan orientering minskar dock möjligheterna att få rikligt med 
dagsljus in i bostäderna. Att placera alla byggnader med långsidorna tvärs sluttningen 
medför också stora utmaningar byggnadstekniskt, medan långsträckta byggnader som 
följer höjdkurvorna motverkar den vision för området som säger att kontakten och 
möjligheten att ta sig ut i skogen ska vara god. I området kommer det därför att förekomma 
olika angreppssätt. Det flesta flerbostadshus är tänkta att utformas som kortare lamellhus, 
medan det på några platser ges utrymme för att uppföra lite längre lamellhus. På några 
platser är det också tänkt att punkthus ska uppföras. Våningsantalet för flerbostadshusen 
varierar mellan 3 och 6 våningar. Blandningen är också gjord för att området inte ska 
upplevas som alltför homogent. Blandningen ska inte endast upplevas på nära håll 
eftersom läget på Rösbergets sida gör att området kommer att synas från flera andra 
platser runt om i staden.  

Enbostadshus 
Den sluttande terrängen medför en särskild utmaning i fråga om att få till väl anpassade 
enbostadsbyggnader med tillhörande tomtytor som också fungerar väl ihop med 
intilliggande byggnader och tomter med avseende på ljusinsläpp, dagvattenhantering, 
gestaltning med mera. För att klara dessa utmaningar tror kommunen att det är 
fördelaktigt att behandla varje enbostadskvarter med ett samlat grepp och att uppföra all 
bebyggelse inom varje kvarter vid samma tillfälle.  

För enbostadshusen gäller samma angreppssätt när det gäller anpassning av byggnader till 
landskapet som för flerbostadshusen. För enbostadshusen gäller en planbestämmelse som 
anger att byggnaderna får uppföras i två plan och därtill ett suterrängplan. En relativt 
kraftig lutning riskerar att resultera i höga och icke inbjudande socklar på ena sidan om 
byggnaderna inte tillåts att inredas med suterrängplan. Att uppföra byggnader med 
suterrängplan är generellt sett ett bättre sätt att anpassa byggnaden till terrängen jämfört 



med att utföra stora schaktningar och/eller utfyllnader i avsikt att skapa en plan yta att 
placera byggnaden på.  

Punkthus 
På några platser inom kvarteren avsedda för flerbostadshus finns ytor avsatta i planen för 
så kallade punkthus. Punkthusen bedöms vara relativt lätta att placera i landskapet och 
bidrar till en variation i byggnadsbeståndet i området.  

Komplementbyggnader 
Komplementbyggnader ska utföras och placeras på ett sådant sätt att det bidrar till en god 
gestaltad livsmiljö. Komplementbyggnader är obebodda och riskerar med en ogenomtänkt 
placering att skapa otrygga platser.  

Parkeringsanläggningar 
Området ska vara utformat för att främja enkla och tillgängliga vardagsresor vilket ur ett 
jämlikhetsperspektiv bland annat innebär att Backen ska vara planerat för att ge stort 
utrymme åt fotgängare och andra oskyddade trafikanter. Därav följer att bilen ges en 
underordnad betydelse och inte större utrymme än vad som krävs. För att minska det 
fotavtryck som användningen av bilen ger, planeras det för att parkeringsplatser i kvarteren 
med flerbostadshus ska samlas i parkeringshus, antingen i fristående byggnader där 
parkering kan staplas i mer än en våning, eller i form av parkeringsgarage under 
bostadsbyggnader.  

Vård- och omsorgsboendet 
Vård- och omsorgsboendet ska vara väl gestaltat med de vårdtagare som ska bebo 
byggnaden och den personal som sak ta hand om de boendes behov i första rummet. 
Utomhusmiljön vid vård- och omsorgsboendet blir mycket viktig när det för många av de 
boende kommer att vara en stor del av de intryck som tas in under en dag. Utemiljön ska 
vara intressant både att titta på genom fönstret och att vistas i när sådant tillfälle ges. Det 
är viktigt att i största möjliga mån spara uppväxta lövträd i vård- och omsorgsboendets 
närhet.  

Boendet ska också utformas med ledning av gestaltningsprogrammets generella principer 
vad gäller färg och materialval.  

Allmän platsmark 
Gator, gång och cykelbanor etc. 
Gator ska vara väl gestaltade och med en god belysning. Gaturummet ska vara väl 
överblickbart från intilliggande byggnader för en känsla av närvaro och trygghet. 
Gaturummet ska vara prioritera de oskyddade trafikanterna och ha en hög grad av 
tillgänglighet. Exempelvis kan bänkar med ryggstöd som placeras intill de mest sluttande 



delarna av gång- och cykelbanor stärka tillgängligheten. I parkmarken kommer det inte att 
vara möjligt att vinterhålla alla gång- och cykelvägar.  

Park- och naturmark 
I delar av den parkmark som finns inom planområdet ska det förläggas renings- och 
fördröjningsanläggningar för dagvatten. Sådana anläggningar ska inte utformas med enbart 
sin tekniska funktionalitet i åtanke, utan även utformas för att bidra till områdets 
attraktivitet genom att göras estetiskt tilltalande, intresseväckande och/eller lekfulla. 
Området innebär ett stort tillskott av nya bostäder och därav följer också ett behov av 
lekplatser för barn. Äldre barn kommer att ha goda möjligheter att utforska egna lekplatser 
i den närbelägna skogsmiljön, men det finns också behov av en offentlig lekplats inom 
planområdet. En sådan bör förläggas till parkmark och till en plats som är väl skyddad från 
biltrafik. Platsen bör också väljas så att gångavståndet från bostaden till lekplatsen blir kort 
för så många som möjligt.  

Området består som beskrivits i dagsläget av skogsmark. Karaktären av boende i skog, och 
närheten till skogen är viktig. Därför är det också viktigt att ansträngningar görs för att 
kunna bevara delar av den existerande barrskogen insprängda i planområdet. Det är dock 
en omöjlig uppgift att försöka lämna all skogsmark utanför kvartersmark och vägområde 
orörda. Detaljplanens genomförande kommer att medföra att mark påverkas och störs av 
exempelvis framdragande av vatten- och avloppsledningar, anläggning av 
dagvattenhantering och iordningsställande av gångstråk. Efter sådana störningar ska ett 
planerat och aktivt återställande ske så att det skapas brynzoner mellan kvartersmark och 
omkringliggande skogsmark. En naturlig karaktär i brynzonerna ska eftersträvas. I dessa 
brynzoner och även inom delar av parkmarken där större påverkan sker ska i första hand 
inhemska lövträdsarter användas vid återställande. Användningen av inhemska 
lövträdsarter blir ett sätt att kompensera för de lövträd som måste tas bort i andra delar av 
planområdet. Lövträd har också fördelen att de under vinterhalvåret släpper igenom mer 
dagsljus, jämfört med barrträd som gran och tall.  
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