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Inledning 
Skellefteå kommun har beslutat att upprätta en ny fördjupad översiktsplan 
för Jörn och gynna byggande, boende och företagande. 

Så, välkommen till Jörn! En av Skellefteå kommuns serviceorter för den 
omkringliggande landsbygden och en knutpunkt för transporter. Här kan 
du bo nära naturen, med stan inom pendlingsavstånd. 

  



En ny fördjupad 
översiktsplan 

Syfte och roll 
Skellefteå kommun har beslutat att upprätta en 
fördjupad översiktsplan FÖP för Jörn och ersätta 
den idag gällande “Generalplan för Jörn” från 
1991. Syftet är att uppdatera den långsiktiga 
planeringen av mark- och vattenanvändningen i 
Jörn, kopplat till kommunens vision och 
utvecklingen i regionen. 

Samtidigt behöver planeringen bemöta globala 
utmaningar med klimatförändringar och 
miljöpåverkan och andra samhällstrender samt 
för att möta lokala önskemål och behov och se till 
förutsättningarna på platsen. 

Den generella målsättningen med 
översiktsplanering är att arbetet ska bedrivas 
kontinuerligt för att bibehålla en aktuell 
översiktsplan. Enligt plan- och bygglagen ska 
översiktsplaner som antagits före den 1 januari 
2004 ska upphöra att gälla efter utgången av 
2025. Detta bland annat för att tillgodose 
miljökvalitetsnormerna, riksintressena och andra 
viktiga samhällsintressen som har tillkommit 
under senare år. 

FÖP Jörn redovisar 

• Grunddragen av mark- och vattenanvändningen 
i Jörn. 
• Utbyggnadsriktningar och var det är lämpligt att 
förtäta, eller nyexploatera med bostäder, 
respektive verksamheter. 
• Utvecklingsriktningar för centrum hur Jörn kan 
stärka sin roll som serviceort för den 
omkringliggande landsbygden. 
• Förslag på förbättringar för samtliga trafikslag. 
• Utvecklingsförslag för Jörns grön-, blå- och 
vitstruktur. 
• Riksintressen, allmänna intressen, miljö- och 
riskfaktorer samt hur dessa tillgodoses. 
 
En fördjupad översiktsplan är liksom den 
kommuntäckande översiktsplanen inte juridiskt 
bindande. Skillnaden är att den har en högre 
detaljeringsgrad och täcker ett mindre område. 
En fördjupad översiktsplan ger därför tydligare 
och mer inriktade förslag på kommande 
samhällsplanering och är mer anpassat efter En 

förutsättningarna på platsen. Förslagen i planen 
ska verka för en hållbar framtid både socialt, 
ekonomiskt och ekologiskt och ska ta hänsyn till 
både riksintressen, allmänna intressen och andra 
aspekter i plan- och bygglagen och miljöbalken. 

En fördjupad översiktsplan är ett viktigt 
kommunalt planeringsinstrument som ligger till 
grund för kommande detaljplaner, bygglov och 
tillståndsprövningar och andra beslut som rör 
mark- och vattenanvändning. Den möjliggör 
också en god dialog mellan kommun, stat och 
medborgare. 

Avgränsning 
Den fördjupade översiktsplanen Fördjupningen 
av översiktsplanen är begränsad till att omfatta 
Jörn tätort i Skellefteå kommun, belägen 54 km 
nordväst om Skellefteå stad. Den fördjupade 
översiktsplanen för Jörn presenterar en målbild 
och drar upp riktlinjerna för den långsiktiga 
mark- och vattenanvändning inom planområdet. 
Tidshorisonten för planen sträcker sig till år 2040. 

Läsanvisningar 
Utöver detta inledande kapitel består den 
fördjupade översiktsplanen av tre delar som 
beskrivs nedan: 

• I kapitlet Målbild framkommer planens 
framtidsvision ambitioner och för Jörn. 
• I kapitlet Önskad utveckling ges en bild av 
nuvarande förhållanden och planens riktlinjer för 
utveckling av tätorten. 
• I kapitlet Så gör vi redovisas i en 
markanvändningskarta hur planens målbild och 
riktlinjer kan omsättas platsspecifikt, runt om i 
Jörn. 

Dialogen med Jörnsborna 
Innan samrådet har två dialoger ägt rum i Jörn – 
en för företagare och en för allmänheten och 
föreningslivet. Båda hölls två kvällar på plats i 
Jörn under april 2022. Sammanlagt kom över 100 
personer, vilket är mycket om man jämför med 
hur många personer som bor i och runt Jörn, 
vilket visar på det stora engagemanget för orten.  

Vid båda dessa tillfällen fick de närvarande skriva 
sina åsikter och rita på karta om hur de vill se sitt 
framtida Jörn. De insamlade åsikterna har 
bidragit till en förståelse för jörnsbornas 
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önskemål och varit en källa att ösa ur och 
inspireras av när FÖP:en arbetats fram. 

Samverkan 
Delaktighet i planering och genomförande 

I alla skeden i planering och genomförande är det 
viktigt med god samverkan mellan samtliga 
sektorer – offentlig, privat och idéburen. Det kan 
ske i olika former. Jörnsborna, som är experter på 
sin egen närmiljö ska ges möjlighet till inflytande 
på FÖP-arbetet. Detta inkluderar Mausjaur 
sameby som har sin rennäring i närområdet. När 
FÖP:en ska genomföras är samverkan i olika 

former viktig för att få till funktionella lösningar 
som håller över tid. 

Processen 
När kommunen tar fram en ny fördjupad 
översiktsplan följs planprocessen som regleras i 
plan- och bygglagen. Under arbetets gång finns 
möjlighet att ta del av planförslaget och ge 
synpunkter vid två tillfällen – samråd och 
granskning. På så sätt skapas en god insyn och 
ett bra beslutsunderlag. 

  



 

FÖP Jörns ungefärliga geografiska avgränsning (röd, streckad linje). 

 

Jörn i kommunen och 
regionen 

Historisk bakgrund 
Cirka 6 km sydost om Jörn finns en kyrkby som 
heter Österjörn och som ursprungligen hade 
namnet Jörn. Namnet Jörn anses härstamma från 
samiskans jaure som betyder sjö och vid 
Jörnträskets norra sida, i närheten av Österjörn 
finns fortfararande spår efter samisk 

säsongsbosättning. När stambanan drogs 1890-
1891 uppstod det ett nytt samhälle vid 
Arvidsjaursvägen. Det nya samhället som växte 
upp kring järnvägsstationen som uppfördes år 
1893 fick då namnet Jörn och byn med det 
ursprungliga namnet fick istället heta Österjörn, 
för att skilja de båda platserna åt. Stambanan var 
av betydelse när landet industrialiserades och för 
att binda ihop norra och södra Sverige. 

Jörns stationssamhälle växte markant 
befolkningsmässigt och utvecklades snabbt till 
socknens huvudort som kunde erbjuda 

Geografisk avgränsning 



 

 

arbetstillfällen vid järnvägen, service, handel, 
sociala inrättningar och administrativa 
funktioner. Det kyrkliga centrat fick dock ligga 
kvar i Österjörn. 

Från början var marken där Jörn grundades ett 
oländigt myrland, särskilt kring Grundträskån där 
marken var mycket vattensjuk och inte ens var 
möjlig att beträda. Området där Kungliga 
Järnvägsstyrelsen cirka år 1890 bestämde sig för 
att upprätta Jörns järnvägsstation var på Kronans 
mark, en bit söder om Grundträskån där det 
fanns en liten ”myrkläpp” med fastare mark. 

En första plan – en ”Regleringsplan” utfördes 
1895 för Jörns Järnvägssamhälle och uppvisade 
raka vägar och fyrkantiga tomter. En viss 
oreglerad bebyggelse började också uppföras en 
bit norr om ån, vid Arvidsjaursvägen, nuvarande 
Storgatan, där marken började bli stabilare. En 
”stadsplaneritning” ska enlig uppgift finnas från 
1899, som visar 40 tomter och 21 bostadshus. Vid 
denna tid var Jörn övernattningsstation och i 
samhället fanns 6-7 pensionat. 

Jörn är den näst yngsta tätorten i Skellefteå 
Kommun, bara Boliden är yngre. Jörn upplevde 
sin storhetstid på 1960-talet och 1970-talet, då 
befolkningen uppgick till nästan 1500 invånare. 

Under den tiden fanns som mest sex stycken 
hotell på orten, eftersom tågen endast gick dagtid 
och därför var övernattningsstationer som Jörn 
nödvändiga för de resande. Sedan dess har Jörn 
haft en nedåtgående trend i 
befolkningsutvecklingen, i likhet med många 
andra landsbygdsorter. 

Samspelet mellan ort och 
omland 
Samspelet mellan orten och omlandet har haft 
stor betydelse historiskt sett och kommer ha 
fortsatt stor betydelse för tätortens framtida 
utveckling. Med det serviceutbud och goda 
kollektiva förbindelser som orten erbjuder 
fungerar Jörn som en viktig service- och 
transportnod för boende i det direkta omlandet. 

Många av de som bor i Jörn pendlar till annan ort, 
huvudsakligen till Skellefteå. En viss inpendling 
sker också till arbetsplatser i Jörn. 
Järnvägsstationen på stambanan trafikeras idag 
av både gods- och persontåg.  

Busstationen ligger centralt i tätorten och bussar 
går både in i landet och ut mot kusten. Väg 95 
som passerar Jörn utgör ett viktigt 
kommunikationsstråk för att främst ta sig till 
Skellefteå, men även inåt landet mot Arvidsjaur 
och vidare mot Norge. 

Mellankommunala frågor 
Jörns läge vid riksväg 95 och närhet till 
kommunerna Norsjö, Malå i Västerbotten samt 
Arvidsjaur och Piteå i Norrbotten gör viss 
arbetspendling och utbyte möjlig här. Riksväg 95 
går ända bort till Norge och har stor potential för 
naturturism. Stambanan gör att det går att ta sig 
ytterligare vidare mot exempelvis Luleå, Umeå, 
eller Stockholm. 

Jörns potential 
Jörn har mycket goda förutsättningar för 
etablering av besöksnäring, industrier och 
verksamheter, bostäder samt mycket goda 
förutsättningar utifrån resor och transporter. Här 
finns närhet till natur och besöksmål, har finns 
ytor och fastigheter som har stor potential för 
fortsatt expansion. Riksväg 95 och stambanan ger 
goda kommunikations- och transportmöjligheter. 

De stora avstånden till Skellefteå och andra 
tätorter i och utanför Skellefteå kommun gör att 
Jörn har potential att axla en roll som regionalt 
centrum. 

  

Jörn 

Skelleftedalen 



 

 

Utvecklingsstrategin 
2030 
Skellefteå kommun har en kommunvision som 
lyder ”Skellefteå – en hållbar plats för en bättre 
vardag”. Nedan följer en förkortad version av 
Utvecklingsstrategin 2030 som gäller för hela 
Skellefteå kommun och som tar oss i visionens 
riktning. 

När Skellefteå förändras hänger allt ihop. Det är 
mycket som sker samtidigt på resan mot att bli 
90 000 invånare redan 2030. Det handlar om 
utbildning, arbetstillfällen, vård och omsorg, 
fritidsmöjligheter, öppenhet, hållbarhet och 
väldigt mycket mer. 

Bo och leva 
Bostäder, samhällsservice och andra byggnader 
ska möta höjda krav på hållbarhet. Tillit, trygghet 
och inkludering ska skapa bred delaktighet och 
ökad attraktivitet. I Skellefteå ska det vara enkelt 
att trivas – oavsett om du bor här eller om du är 
en besökare. 

Utbildning och kompetens 
Med god utbildning främjas kunskap, nyfikenhet 
och kreativitet. Det är också en nyckelfaktor för 
ett samhälle där ingen hamnar utanför. 
Utbildningssystemet ska vara likvärdigt oavsett 
bostadsort eller personliga förutsättningar. 
Utbildning på högre nivå ska finnas nära och det 
ska vara enkelt att ställa om och välja nya vägar, 
både för individens skull och för att möta 
behoven på arbetsmarknaden. 

Arbetsliv och tillväxt 
Kombinationen av världsledande verksamheter, 
partners och leverantörer ska skapa tillväxt 
genom ett ständigt inflöde av nya kompetenser 
och idéer. Innovation och samarbete drivs framåt 
av ett näringsliv som skapar hållbara mervärden, 
både lokalt och globalt. Arbetsmarknaden ska 
vara inkluderande och mångsidig. Intresset för 
att etablera i Skellefteå ska fortsätta växa. 

Resor, transporter och 
uppkoppling 
Det ska vara enkelt och hållbart att resa och 
transportera gods. Infrastrukturen ska möta 
behovet av fler resor och transporter med 
spetsteknik och hållbara vägval. Det gör resandet 
både enkelt och säkert. Tack vare att alla 
transportsätt samverkar binds regionen samman 
med resten av världen. Vardagspusslet förenklas 
med digitala servicelösningar. 

Utvecklingsstrategin 2030 
för FÖP Jörn 
FÖP Jörn bidrar framför allt till att främja tre av 
utvecklingsstrategins fyra områden:  

• Bo och leva 
• Arbetsliv och tillväxt 
• Resor, transporter och uppkoppling 

FÖP Jörn kommer särskilt 
bidra till följande mål genom 
att:  
• Skapa möjligheter till ökad trivsel och liv och 
rörelse genom att utveckla platser för möten, 
grönstruktur, bostäder och service. 
• Bevara och utveckla de lokala värdena för att 
främja en hållbar utveckling. 
• Skapa en trevlig och attraktiv bebyggelsemiljö 
för alla. 
• Låta Jörn växa inifrån och ut genom förtätning 
och på så sätt behålla de korta avstånden. 
• Stärka infrastrukturen på orten för att skapa 
enklare och säkrare resor för fotgängare och 
cyklister. 
• Möjliggöra för arbetsplatser att växa och nya att 
tillskapas lokalt på orten. 
• Skapa effektiva resor genom att stärka 
busstationen och järnvägsstationen tydliggöra 
förbindelsen mellan dem båda. 
  



 

 

Kopplingar till andra 
styrdokument 
Den fördjupade översiktsplanen ska stötta både 
nationella, regionala och lokala mål och leda till 
en hållbar utveckling. Nedan redovisas vilka 
styrdokument som denna FÖP speciellt har tagit i 
beaktning. 

Skellefteås miljömål 
De svenska miljömålen beskriver de kvaliteter 
som är nödvändiga för en ekologiskt hållbar 
natur- och kulturmiljö. Visionen är att kunna 
överföra ett samhälle till nästa generation, där de 
stora miljöproblemen är lösta. Skellefteå 
kommun har brutit ned de 16 nationella 
miljömålen till 4 fokusområden; leva och bo, frisk 
luft utomhus, levande vatten, natur i balans.  

Tanken är att dessa ska lösas etappvis fram till år 
2025. För att veta mer om Skellefteås miljöarbete 
återfinns miljöprogrammet på kommunens 
hemsida. 

 

 

Övriga styrdokument 
• Avfallsplan 2018–2022 
• Barn och ungdomspolitiskt program  
• Boendeplan 2009–2018 
• Botryggt2030 – Handboken för planering av 
säkra och trygga livsmiljöer (2020 
• Dagvattenstrategi 2014 
• Drivmedelsstrategi och handlingsplan för 
Västerbottens län  
• Europeisk deklaration för jämställdhet 2009 
• Ett Skellefteå för alla 2022 
• Folkhälsopolitiska programmet i Skellefteå för 
år 2015–2025 (2015) 
• Fördjupad översiktsplan för Skellefteås 
landsbygder, samrådshandling (2018) 
• Generalplan Jörn (1991) 
• Globala mål för hållbar utveckling 
• Kollektivtrafikplan 2020–2030 
• Kulturmiljöprogram 2006 
• Regional utvecklingsstrategin (RUS) 
• Renhållningsordning 2019 
• Riktlinjer för hållbart byggande 
• Sveriges miljömål 
• Trafikprogrammet 2020 
• Träbyggnadsstrategi 2014 
• Vattendirektivet 
• Åtgärdsprogram för vatten 2022–2027 
Bottenvikens vattendistrikt 
• Översiktsplan för Skellefteå kommun (1991) 
  



 

 

 
 
Målbild 
Skellefteå kommun vill växa och det primära målet är att bli 90 000 
invånare år 2030. En av byggstenarna för att nå befolkningsmålet är att 
utveckla och stärka tätorterna på landsbygden. 

Målet för Jörn är att möjliggöra för en fördubbling av befolkningen från 
dagens drygt 600 invånare till drygt 1200 invånare fram till år 2040 och att 
skapa ett mer attraktivt samhälle med mer liv och rörelse. Samtidigt ska 
Jörn stärka sin roll som serviceort för den omkringliggande landsbygden. 

Det innebär att ta vara på Jörns starka sidor som närheten till naturen, och 
lugnet, entreprenörandan och engagemanget som finns här. Det ställer 
även krav på förmågan att ställa om och tänka nytt i Jörn. Att ha modet att 
satsa och bryta mönster och tänka framåt. 

De stora investeringar som nu genomförs och planeras i regionen skapar 
en ovärderlig chans till att skapa nytt och samtidigt ta stora kliv mot ett 
mer hållbart samhälle. Den chansen tar vi i Jörn! 

  



 

 

 



 

 

Hållbar utveckling 
Målet i den fördjupade översiktsplanen är att 
arbeta hållbart där alla tre dimensioner 
prioriteras - social-, ekonomisk- och ekologisk 
hållbarhet. 

Ekologisk hållbarhet handlar om att inte tära på 
jordens resurser, djur och natur. När samhället 
växer ska hänsyn tas till växt- och djurlivet på 
platsen. Det handlar också om att bygga ett 
samhälle som inte förvärrar 
klimatförändringarna. 

Det ska vara enkelt att använda klimatsmarta 
alternativ som att gå, cykla, eller använda 
kollektivtrafiken. Men det handlar också om att 
anpassa samhället till ett förändrat klimat för att 
minska riskerna för att översvämningar, ras, och 
skred och värmeböljor ska drabba byggnader och 
egendom vid oväder, eller extrema händelser. 

Samhället ska vara till för alla oavsett bakgrund, 
samhällsklass, kultur, könstillhörighet, ålder, eller 
funktionsvariation. Det ska kännas tryggt och 
jämställt i Jörn. Fördelningen mellan kvinnor och 
män ska helst vara så jämn som möjligt. 

Ekonomisk hållbarhet är betydelsefullt för att få 
ett livskraftigt samhälle. Handeln, service och ett 
stärkt centrum är viktigt för att behålla och stärka 
köpkraft och attraktionskraft. Det är viktigt att 
näringsidkare och inflyttare investerar och vågar 
bosätta sig i Jörn. Ett ekonomiskt starkt samhälle 
har hus- och tomtpriser som underlättar och 
motiverar för underhåll, försäljning och 
nybyggnation och ökar därmed attraktiviteten på 
orten. 

 

Fokusområden 
Med utgångspunkt i vision och mål tillsammans 
med medborgardialog, platsbesök och analys har 
ett antal fokusområden identifierats och 
diskuterats. Fokusområdena har varit vägledande 
i planarbetet för Jörn. 

Önskan är att skapa ett attraktivt samhälle med 
livskvalitet som får människor att vilja besöka 
platsen, eller bosätta sig och stanna kvar här. Jörn 
ska upplevas som tryggt och familjärt med närhet 
till rika natur- och fritidsaktiviteter. Här ska det 
vara lätt att få ihop livspusslet i livets alla 
skeenden. 

Skapa trygga, attraktiva och 
robusta livsmiljöer 
Växa inifrån och ut 

Då Jörn tidigare har varit cirka 1500 invånare och 
målet är att möjliggöra för en fördubbling av 
befolkningen från dagens 600 till 1200 invånare 
så är ambitionen är att låta Jörn förtätas och växa 
inifrån och ut för att behålla ett nära och 
sammanhållet samhälle med korta avstånd och 
för att inte behöva ta jungfrulig mark i anspråk 
för exploatering. 

Bostadsutbudet ska vara variationsrikt och skapa 
förutsättningar för ett inkluderande och 
dynamiskt samhälle för alla människor, oavsett 
bakgrund och behov. Fokus bör ligga på livet 
mellan husen. Det ska byggas ett samhälle, inte 
bara hus. Ett samhälle som känns estetiskt 
tilltalande och inbjudande skapar en större 
attraktionskraft för människor att vilja bosätta sig 
på platsen och för företag att vilja etablera sig 
här. Det borgar också för ett tryggare samhälle 
och en stoltare identitet. 

I Jörn ska det finnas ett varierat utbud av service. 
Här erbjuds den service som det finns underlag 
för. Det ska finnas tillgång till offentlig service 
som skola, vård, omsorg i Jörn, eller på 
betryggande avstånd dit det är lätt att ta sig. Det 
ska även finnas ett utbud av privat service och 
det sammanlagda serviceutbudet ska bidra till att 
upprätthålla och stärka Jörn som tätortskärna för 
den omkringliggande landsbygden runt Jörn. 

Olika typer av service ska gå att hitta i olika delar 
av Jörn, men tyngdpunkten av servicen ska ligga i 



 

 

centrum för att stärka centrum och inte glesa ut 
det. Det ska gå lätt och smidigt att handla och 
uträtta sina ärenden. En stärkt centrumkärna 
bidrar till att skapa ett mer attraktivt och levande 
samhälle och en stärkt identitet och samhörighet. 

Utveckla mötesplatser, aktiviteter och 

upplevelser 

När Jörn växer görs det med människan i fokus 
för att skapa ett levande samhälle. Livsmiljöer i 
Jörn ska vara trygga och attraktiva för invånare, 
besökare och verksamheter. Den fysiska miljön 
ska nyttjas för att skapa tydliga och tillgängliga 
mötesplatser för Jörnsborna och ge en känsla av 
gemenskap och ett mer inkluderande samhälle. 

Det ska finnas både större och mindre platser 
med utrymme för både officiella och inofficiella 
möten, planerade och spontana, både inomhus 
och utomhus, så att det skapas en variation av 
offentliga mötesplatser för olika tillfällen. 

Det ska kännas tryggt och inbjudande att vistas i 
den offentliga miljön. Det ska finnas möjligheter 
att skapa och delta i aktiviteter och upplevelser 
kopplat till kultur, fritid, nöjen och friluftsliv i Jörn. 
Upplevelserna och naturen sätter Jörn på kartan. 

Föreningslivet ska ges möjlighet att blomstra 
genom att det ska finnas tillgång till olika miljöer 
där planerade och verksamhetsstyrda aktiviteter 
kan genomföras. Dessa behöver finnas både 
inomhus och utomhus och kunna ge utrymme 
för olika uttryck av kultur och fritid. 

I Jörn ska det även finnas ett visst nöjes- och 
fritidsutbud som kan stärka Jörn som besöksmål 
både för besökare och invånare. 

En av Jörns främsta styrkor till varför man väljer 
att bosätta sig i Jörn är att det ligger naturnära. 
Här finns goda möjligheter till naturupplevelser 
och friluftsliv, sommar som vinter. Svamp och 
bärplockning, exempelvis. Djurlivet med bland 
annat ren, rådjur och älg finns alldeles in på 
stugknuten. 

Platser och leder för friluftsliv i olika former ska 
värnas, utvecklas och bevaras, såsom 
vandringsleder som Nasaleden, promenadstigar, 
elljusspår/skidspår och skoterleder. Det ska vara 
lätt att ta sig runt Jörn med skotern. 

Robust mot klimatförändringarna 

I första hand ska planeringen fokusera på att 
utforma den fysiska miljön på ett sätt som 

minskar klimatavtrycket i ett förebyggande syfte. 
Klimatförändringarna är dock redan en realitet 
och samhället behöver också klimatanpassas för 
att stå emot de extremoväder som blir allt 
vanligare. 

Även om effekterna av klimatförändringarna inte 
drabbar Jörn särskilt ofta i form av ras och skred, 
extrema regn- och snöfall, översvämningar, 
värmeböljor, eller andra typer av extremoväder 
idag så är det viktigt att samhället planeras på ett 
robust sätt, eftersom Jörn behöver kunna hantera 
detta i framtiden. 

Förutom att planera samhället för att bättre stå 
emot extremoväder, så behöver samhället även 
planeras för att exempelvis kunna klara av 
översvämningar vintertid, när temperaturen 
fluktuerar kring nollan, istället för att stadigt ligga 
på minussidan. 

Underlätta för effektiva och 
hållbara 
kommunikationsmöjligheter 
Enkla resor på människors villkor 

Det ska gå snabbt att ta sig mellan bostaden och 
olika målpunkter i Jörn till fots, eller med cykel, 
sommar som vintertid. Det ska kännas säkert att 
ta sig fram längs de större vägarna inne i 
samhället. Villagatorna mellan husen inbjuder 
fotgängare och cyklister att ta sig fram på ett 
trafiksäkert, tryggt och gent sätt. 

Det ska kännas naturligt att gå, eller cykla i Jörn 
och att lämna bilen hemma. På så sätt minskas 
mängden växthusgaser och samhället känns 
mänskligare och inbjuder in till fler möten. 
Dessutom bidrar det till en bättre folkhälsa, 
eftersom folk rör på sig mer i vardagen. Den 
offentliga miljön ska vara utformad för att vara 
tillgänglig för människor med olika former av 
funktionsvariationer att kunna ta sig fram. 

Entréerna till Jörn ska vara inbjudande och 
trevliga, vare man sig man tar bilen, bussen, eller 
tåget. Man ska känna sig välkommen när man 
kommer till Jörn. Huvudstråken ska ha ett 
estetiskt tilltalande uttryck. 

Det ska gå snabbt och enkelt att ta sig till och från 
Jörn via kollektivtrafiken. Kollektivtrafik ska öka 
tillgängligheten för fler människor att kunna resa 
dit de vill. Kollektivtrafiken ska underlätta för 



 

 

människor att kunna ta sig till och från jobbet, 
studier, eller nöjen och upplevelser och bidrar till 
att Jörn är en plats där man vill bo, arbeta, eller 
besöka. 

Orter sammanbundna med kollektivtrafiken ska 
kännas nära och tillgängliga. Det ska bidra till att 
minska bilberoendet och utsläppen av 
växthusgaser samt öka jämlikheten, då alla inte 
har tillgång till någon bil. 

Den pågående digitaliseringen ökar möjligheten 
att ha sitt fysiska kontor i Jörn, men att ha hela 
världen som sin arbetsplats. 

Möjliggör för en attraktiv och 
mångfacetterad 
arbetsmarknad 
Attraktivt för olika arbetsgivare 

Jörn har ett attraktivt läge vid riksväg 95 och 
stambanan. Det ger goda möjligheter för 
samordning av godstransporter och närheten till 
järnvägen är en möjliggörare för hållbara 
godstransporter för näringslivet. 

När Skellefteå stad växer kan Jörn också växa. 
Fler arbetstillfällen i regionen och ett enklare sätt 
att resa skapar möjligheter för Jörn att bli en plats 
där underleverantörer och fristående företagare 
kan etablera sig och växa. 

Samtidigt är Jörn en ort där befintliga 
arbetsgivare fortsätter att frodas och ta plats och 
nya arbetsgivare lockas att etablera sig. Här kan 
olika näringar utvecklas sida vid sida, allt från 
traditionellt företagande till kreativa näringar och 
testbäddar. 

Här ska finnas plats för samverkan, nytänkande 
och innovation, jämställdhet, integration och 
hållbarhet. Här ska finnas attraktiva lägen för 
olika typer arbetsgivare – stort, smått, flexibelt, 
centralt, nära utfarterna. 

När befolkningen växer skapas fler arbetstillfällen 
inom alla sektorer för alla människor. 
Barnkullarna blir större, de äldre blir fler. Detta 
skapar också fler arbetstillfällen. Med attraktiva 
arbetsgivare ökar också inflyttningen på orten.  
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Önskad 
utveckling 
I detta kapitel redogörs strategiska planförslag för hur utvecklingen kan 
ske rent generellt för hela Jörn och med vilka riktlinjer för att nå vision och 
målbild och för att konkretisera fokusområdena. Vad som behöver 
förändras, utvecklas, eller bevaras. 

Jörns karaktär, kärnvärden och hänsynsvärden som identifierats har varit 
vägledande i planarbetet. Hänsyn har tagits till platsens förutsättningar 
samt invånarnas behov och önskemål. 

Vad gör Jörn levande? Attraktiva bostäder, verksamheter som bidrar med 
arbetstillfällen och service, ett tilltalande centrum, samhällsservice och 
goda kommunikationsmöjligheter, gröna parkområden, trevliga 
mötesplatser och tillgängliga stråk som sammanbinder allt. Hur når vi dit? 
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Befolkning 

Demografi 
Idag är drygt 600 personer folkbokförda i Jörn, 
varav en stor andel av befolkningen är äldre. 
Sedan Jörn var som störst på 1960- och 1970-
talet, då det bodde nästan 1500 invånare på 
orten har befolkningsmängden haft en negativ 
utveckling. Detta är en ofta förekommande 
utmaning på landsbygden. 

I mindre befolkade områden råder ofta även en 
snedfördelning med fler män än kvinnor och en 
hög andel äldre, vilket även till viss del gäller för 
Jörn. Den sneda åldersfördelningen går ofta att 
förklara genom att den yngre befolkningen är en 
mer rörlig grupp som tenderar att flytta oftare än 
den äldre befolkningen. Detta gäller i 
synnerlighet kvinnor, vilket kan vara en av 
förklaringarna till överskottet av män, som bor 
kvar. Cirka 100 personer, eller ungefär en 
sjättedel av befolkningen i Jörn är utlandsfödda. 

Vad som är viktigt att komma ihåg är att 
befolkningsstatistiken inte speglar hur många 
personer som vistas i ett område. Är man 
exempelvis asylsökanden syns man inte i 
folkbokföringen. Hur många som finns i 
asylprocessen och hur migrationsverket ordnar 
med bostäder varierar över tid. 

En viktig näring som genererar tillfälliga 
arbetstillfällen i Jörn är bärplockning, där flera 
hundra gästarbetare inför varje bärsäsong 
inackorderas på orten. I och omkring Jörn finns 
även en del fritidshus, vilket också generar 
tillfälliga boende. Människor som tillfälligt vistas 
på orten skapar en tillfällig ökad efterfråga på 
varor och tjänster och därmed bättre 
tillväxtförutsättningar för det lokala 
näringsutbudet. 

Ett mål för hela Skellefteå kommun är att det ska 
tillskapas 10.000 nya jobb i kommunen, vilket 
även påverkar Jörn positivt. Målet för Jörn är att 
fördubbla befolkningen i Jörn till drygt 1200 
invånare år 2040. 

Det ökade antalet arbetstillfällen i kommunen 
kan förhoppningsvis skapa nya öppningar som 
kan förenkla valet att bosätta sig och bo kvar i 

Jörn, genom goda pendlingsmöjligheter, eller 
genom att det skapas nya arbetstillfällen i Jörn. 

Sedan händer det ju mycket positivt i Jörn också 
med exempelvis bygget av ett nytt hotell och det 
finns ett påtagligt driv och en framåtanda på 
orten. 

Riktlinjer 
• Planera för en fördubbling av befolkningen i 
Jörn. 
• Planera för ett inkluderande samhälle för alla. 

 

Bebyggelsestruktur 
och landskapsbild 

Landskapsbild 
Landsbygdskaraktären i stort kring Jörn räknas i 
grova drag som kullig skogsbygd. Runt Jörn finns 
småsjöar och myrar, vidsträckta barrskogar 
påverkade av skogsbruk. Lite längre bort finns 
vindkraftverk. Rakt igenom samhället rinner 
Grundträskån. Landskapet runt Jörn har under 
århundradena använts av samerna för deras 
renskötsel under vintrarna. 

Jörn ligger till största delen på morän. Torv finns 
på några få ställen. Bergarten är genomgående 
Tonalit-granodiorit. 

Markanvändning/Planerings
historik 
De centrala delarna Jörn har viss urban karaktär 
av en liten köping med rakt gaturutnät. Här ligger 
ofta huvudbyggnaderna i linje med varandra 
längs med gatan, medans 
komplementbyggnaden ofta ligger mot gården. 
Andra delar av Jörn har oftast karaktären av 
småhusområde där placering av nya byggnader 
är mer varierande. 

När Jörn hade sin största befolkning under 1960- 
och 1970-talen var den mer än dubbelt så stor 
som nu. En del byggnader har rivits och en del 
tomter som är detaljplanerade för bebyggelse 
har aldrig blivit bebyggda. Idag finns det därför 
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gott om luckor i bebyggelsen som i vissa delar av 
samhället ger ett utglesat intryck.  

Det gör å andra sidan Jörn till ett samhälle som är 
relativt lätt att återförtäta för att kunna 
möjliggöra en återfördubbling av befolkningen. 
Infrastrukturen finns ju i stor utsträckning redan 
där. 

Jörn har Skellefteå kommuns enda 
järnvägsstation för persontrafik. Järnvägen som 
går i en nord-sydlig riktning genom samhället 
utgör dock en barriär som delar Jörn i två sidor. 
Idag är många samhällsviktiga funktioner belägna 
på den östra sidan av Järnvägen, vilket skapar en 
mer sammanhållen karaktär där. 

Ambitionen i den framtida planeringen är att 
växa inifrån och ut och förtäta och hålla samman 
strukturen i tätorten. Målet är att använda den 
befintliga infrastrukturen och de kvalitéer som 
redan finns på plats, som exempelvis närhet till 
skola, lekplatser, rekreationsområden och andra 
målpunkter när nya bostäder skapas. 

Ovårdade byggnader 
På grund av befolkningsminskningen och att en 
hel del service har flyttat ifrån Jörn finns det 
många ovårdade byggnader och tomter som kan 
dra ner intrycket av tätorten. Attraktiviteten i Jörn 
behöver höjas för att få människor och företag 
att vilja flytta hit. 

Målsättningen är att ge Jörn ett attraktivt och 
trevligt intryck genom att låta renovera de 
byggnader som fortfarande går att rädda och riva 
de byggnader som är bortom all räddning. 
Renoverade byggnader kan återskapas till 
bostäder, eller lokaler som kan bidra till en 
återväxt och förtätning av Jörn. Rivna byggnader 
kan ge plats åt nya byggnader med nytt innehåll, 
eller skapa utrymme för andra typer av 
markanvändning. 

Det är fastighetsägarens ansvar att underhålla 
och sköta om sin fastighet; både tomt och 
byggnader. Kommunens ansvar är att i dialog 
med fastighetsägaren klargöra deras skyldigheter 
och upprätta åtgärdsplaner, med mera. Detta 
sker efter anmälan från grannar, eller andra 
berörda. 

Om fastighetsägaren inte tar sitt ansvar kan viten 
komma att tas ut. I extremfall kan kommunen 

besluta röja tomten, eller fastigheten på 
fastighetsägarens bekostnad. Är det risk för liv 
och hälsa (exempelvis att barn och unga leker på 
en farlig plats) finns det särskilda skäl för 
kommunen att ingripa. Med en positiv utveckling 
i Jörn så bör det vara möjligt för fastighetsägare 
att sälja sina fastigheter till andra intressenter. 

Bostäder 
Bostadsbebyggelsen i Jörn varierar i ålder, 
karaktär och skick och består till större delen av 
friliggande villor, radhus och låga flerfamiljshus. I 
huvudsak är bostadsbebyggelsen som högst 2 
våningar med inredd vind. Där det är lämpligt. 
Utgångspunkten är att Jörn ska växa med nya 
bostäder genom förtätning. Det finns gott om 
plats att utöka antalet bostäder i de luckor som 
finns inom befintlig bebyggelse. 

Att låta Jörn växa inifrån och ut genom förtätning 
gör att ett nära och sammanhållet samhälle kan 
behållas, med korta avstånd för de boende. 
Dessutom behöver inte ta helt nya områden med 
jungfrulig mark tas i anspråk när nya bostäder 
byggs. När Jörn växer byggs det inte bara hus. 
Livet mellan husen är minst lika viktigt för att 
skapa attraktiva och trygga livsmiljöer där 
människor trivs och vill vistas i. 

Huspriserna i Jörn har länge legat lågt, vilket i sin 
tur bidragit till att sätta sin prägel på samhället. 
Planeringen av Jörn ska bidra till att skapa en 
blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer 
som kan främja möten mellan människor oavsett 
tillhörighet, eller bakgrund. Det är viktigt att 
skapa en miljö som bidrar till trygga och goda 
uppväxtvillkor för barn och ungdomar. 

Riktlinjer 
• Jörn ska förtätas och växa inifrån och ut för att 
behålla det nära samhället och för att nyttja 
befintlig infrastruktur. 
• I första hand rusta upp byggnader som går att 
rädda, alternativt riva byggnader som är bortom 
all räddning. 
• Exploatera lediga tomter och luckor i 
bostadsområden i andra hand. I tredje hand 
skapa nya bostadsområden. 
• Ta fram kommunikationsplan riktad till 
fastighetsägare och blivande fastighetsägare för 



 

20 

att renovera byggnader som går att rädda, eller 
riva ovårdade och förfallna byggnader som är 
bortom räddning. 
• Kommunen ska föregå med gott exempel vad 
gäller sina egna byggnader och tomter. 
• Upprätta skötselplaner för kommunägda, 
tomma lucktomter utan byggnader för att 
förhindra igenväxning. 
• Eftersträva blandad bostadsbyggande med 
bostäder för alla. 
• Viktigt att nya byggnaders placering och volym 
anpassas och förädlar den befintliga 
bebyggelsestrukturen. 
• Av betydelse är att ny bebyggelse anpassas i 
höjd till den befintliga bebyggelsen samt att 
tillkommande bebyggelse även placeras på 
samma avstånd till gatan som befintlig 
bebyggelse. 
• Ny bostadsbebyggelse bör ske där det är 
lämpligt med högst 3 +1 våningar, eller 3 
våningar med inredd vind. 

 

Grön, blå och vit 
infrastruktur 
Som ett litet samhälle med omedelbar närhet till 
skogen är naturen en viktig del av Jörns identitet. 
Samhällets grönstruktur består av tätortsnära 
skog, mindre och större offentliga grönytor, 
villaträdgårdar, men även av obebyggda tomter 
och andra oexploaterade ytor som finns lite här 
och var runt om i samhället. 

Grönstrukturen förser tätorten med olika typer 
av funktioner. Det kan vara grönytor som 
erbjuder sociala funktioner som exempelvis 
lekmiljöer, promenadmöjligheter, stillhet, eller 
idrott. Parker och grönområden är viktiga och 
bidrar till attraktiva boendemiljöer som stärker 
Jörns attraktivitet och människors välbefinnande. 

Grönstrukturen kan även ha biologiska kvaliteter 
som gynnar den biologisk mångfalden. Genom 
samhället är det viktigt att ha gröna stråk, eller 
kilar som kan fungera som spridningskorridorer 
för växter och djur. Gröna områden kan även ha 
tekniska funktioner och kunna ta hand om stora 
regn- och snömängder och liknande. 

En enskild yta kan vara mångfunktionell och ha 
flera funktioner, beroende på ytans egenskaper, 
väder och säsong. Exempelvis kan en gräsmatta i 
en park vara perfekt för avkoppling en solig 
sommardag, medan den kan ta hand om 
dagvattnet en regnig höstnatt. 

Även om naturen är ständigt närvarande i Jörn är 
grönstrukturplanering av stor vikt. Det är viktigt 
att ta vara på befintliga kvalitéer och värna om de 
områden och stråk som redan finns och att 
tillgodose behov av olika typer av grönska, så att 
det finns en variation av värden och så att inga 
viktiga värden försvinner. 

Ambitionen vid upprustning och planering av 
grönområden ska vara att grönstrukturen ska 
bevaras och förbättras. Flera av Jörns 
grönområden har utvecklingspotential som 
mötesplatser. 

Riktlinjer 
• Ta hänsyn till den gröna, blåa och vita 
infrastrukturen när samhället förtätas, så att inte 
viktiga sociala, ekologiska, eller tekniska värden 
går förlorade. 
• Kommunen ska föregå med gott exempel och 
utarbeta skötselplaner för all kommunal mark i 
Jörn. 
• De gröna stråken genom samhället bör bevaras 
som spridningskorridoren för den biologiska 
mångfalden samt för friluftslivet, där det är 
lämpligt och möjligt. 

 

Kultur och fritid 
Jörn har även en mindre idrottsplats väster om 
järnvägen där det finns discgolfkorgar. Detta är 
den enda utomhusmötesplatsen som finns väster 
om järnvägen. På skolgården mot hotellet finns 
en konstgräsplan och på andra sidan vägen, 
mellan badhuset och hotellet pågår planer 
mellan olika föreningar och företag för att 
anordna och bygga en aktivitetspark. Bredvid 
hotellet ligger badhuset där man förutom att 
bada kan styrketräna på gymmet. Intill badhuset 
finns också ett utegym. 

Hembygdsgården fungerar också som mötesplats 
för olika aktiviteter, men det finns ett behov av 
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fler mötesplatser inomhus, som samlingslokaler 
där folk kan träffas och som kan inhysa det lokala 
förenings- och kulturutbudet. 

Runt om i Jörn finns det lekplatser i varierad 
storlek och utförande. Lekplatser är viktiga 
mötesplatser för barn, där de kan möta och 
samspela med andra och röra på sig. 
Lekplatserna bör utvecklas för att möta barnens 
behov av lek, utmaning och socialt samspel samt 
komplettera varandra med innehåll inriktat mot 
varierade åldrar. 

Perioden då Jörn är täckt av snö är lång och 
därför är den vita infrastrukturen och de 
offentliga vinteraktiviteterna minst lika viktiga 
som den gröna infrastrukturen är på sommaren. 

En av vinteraktiviteterna i Jörn är 
längdskidåkning. Från badhuset går ett elljusspår 
på 5,3 km, runt det närliggande Majaberget, som 
ligger utanför FÖP-området. Här finns även en 
rastplats för bilburna. Elljusspåret används på 
sommaren som joggingspår. Intill skidspåret 
planeras en ny, tillfällig pulkabacke att byggas. 
Sommartid är Stavträsk som ligger cirka 1 
kilometer utanför FÖP-området en populär 
badplats. Österjörns campingplats ligger utanför 
FÖP-området, vid Jörnträsket i närheten av 
Österjörn och 95:an. 

Det finns även flera skoterleder i anslutning till 
samhället som är lättillgängliga från hela orten. 
Storklinta skidanläggning ligger 1,5 mil från 
tätorten och lockar såväl skolklasser som 
barnfamiljer från hela kommunen. Genom de 
sydvästra delarna av Jörn passerar 
vandringsleden Nasaleden som löper mellan 
Krångfors och Glommersträsk, en sträcka på 82 
km. 

För att skapa jämställda och inkluderande miljöer 
behöver olika gruppers behov och önskemål 
tillgodoses när det offentliga rummet planeras. 
Det är viktigt med platser av olika karaktär för att 
tillhandahålla en variation. Här är det lokala 
engagemanget och den lokala förankringen 
viktig. 

I Jörn finns ett aktivt föreningsliv som skapar 
gemenskap i samhället. En del av dem ser till att 
grönområden sköts sommar som vinter. 
Exempelvis sköts underhållet av skoterlederna av 
den ideella föreningen Jörns Skoterklubb som 
även anordnar evenemang som folkrace, 
skotertävlingar och crosstävlingar som körs på en 
motorbana lite drygt 2 km utanför samhället. 

Jörns Evenemang & Samhällsservice (JESS) är en 
ideell samhällsförening som arbetar för Jörns 
utveckling och för ortens kultur och evenemang. 
Bland annat har de varit inblandade i det treåriga 
kulturprojektet “Lyssna på oss” och anordnar 
Ursinnig-festivalen varje sommar. 

Riktlinjer 
• Skapa och utveckla en variation av offentliga 
och inkluderade mötesplatser för alla årstider. 
• Det ska finnas mötesplatser som ska kunna 
användas för evenemang, inbjuda till aktiviteter, 
lek, spontanidrott och avkoppling. 
• Parker, torg och lekplatser är värdefulla och ska 
värnas, utvecklas och bevaras. 
• Utveckla Grundträskåns omgivande grön- och 
parkområden som en helhet och stärka dess 
kopplingar till vattnet. Kärleksstigen länkas 
samman med elljusspåret. 

 

Näringar 
Ett blomstrande näringsliv skapar arbetstillfällen, 
handel och kan stärka orten som service- och 
transportnod för invånarna och den 
omkringliggande landsbygden. Jörn har många 
småföretagare, de flesta inom 
tillverkningsindustrin. För att uppnå ett hållbart 
näringsliv som klarar konjunktursvängningar är 
det viktigt att skapa ett mångfacetterat lokalt 
förankrat näringsliv. 
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Särskilt viktiga näringar 
Den största näringsgrenen i Jörn är vård och 
omsorg som är överrepresenterad av kvinnor. 
Tillverkning och utvinning är den näst största 
näringsgrenen och är i sin tur överrepresenterad 
av män. Jörnträhus är en stor arbetsgivare med 
ett 30-tal anställda. Utpendlingen är större än 
inpendlingen. Under de senaste åren har det 
dock varit tvärt om eftersom det pågått flera 
större byggprojekt. Utpendlingen sker främst till 
andra delar av kommunen, varav en väsentlig del 
till Skellefteå. 

Ett större befolkningsunderlag skulle innebära en 
större tillgång till arbetskraft och en ökad 
efterfrågan på varor och tjänster, vilket skulle ge 
bättre tillväxtförutsättningar för det lokala 
näringslivet i Jörn. 

10.000-tals nya jobb i 
kommunen 
Skellefteå kommun är inne i en tillväxtfas där 
målet är att det ska tillskapas 10.000-tals nya 
jobb i kommunen. Det här kommer att kräva viss 
omflyttning av kompetens i och omkring 
Skellefteå. Detta öppnar upp för nya 
arbetstillfällen i Jörn, eller på platser inom 
pendlingsavstånd från Jörn. 

Tågtestbana 
Från och till har det diskuterats kring en ny 
tågtestanläggning i Jörn där olika europeiska 
järnvägsoperatörer skulle kunna testa sina tåg i 
de komplexa väderförhållanden som råder i 
norra Sverige, för att utveckla och testa sina tåg. 
Skulle tågtestbanan bli av, så skulle kunna det 
innebära ett rejält uppsving för Jörn som ort med 
uppskattningsvis 300 nya arbetstillfällen. Det 
hade stärkt underlaget för bostäder och service i 
Jörn, något som FÖP:en tar höjd för. 

En tågtestbana hade inneburit en upprustning av 
den gamla järnvägen som går längs väg 95, 
mellan Jörn och Arvidsjaur – en sträcka på flera 
mil som berör flera intressenter. Inför en 
eventuell etablering ska dialog med berörda 
genomföras. 

Kompetens 
För att ge Jörns näringsliv möjlighet att växa och 
rekrytera rätt kompetens behövs möjligheter till 
attraktiva boenden i olika former och goda 
pendlingsmöjligheter. 

Handel och centrum 
I centrala Jörn längs Storgatan finns det som 
utgör samhällets centrum. Här ligger ett apotek, 
COOP som är ombud för Systembolaget, ett café 
samt ett fåtal butiker. Tomma butikslokaler har 
gett plats åt ideella verksamheter såsom loppisar. 
Vid korsningen Järnvägsgatan-Skolgatan finns en 
mindre livsmedelsbutik, en food truck, en 
skönhetssalong samt ett fåtal kontorsbaserade 
verksamheter. 

Ett stärkt handelsutbud och ett levande centrum 
skulle bidra till att Jörn stärker sin roll som 
serviceort för den omkringliggande landsbygden. 
Det skulle även bidra till att locka fler företag och 
verksamheter att etablera sig i Jörn och locka fler 
människor att flytta hit, eller besöka Jörn. 
Ambitionen är att planen ska kunna möjliggöra 
en utökning av servicen i centrum för att kunna 
svara upp mot en fördubbling av befolkningen. 

Industrier 
Norrskensbär är ett av Sveriges största 
bärföretag och har sitt huvudkontor samt lager i 
Talliden, väster om samhället. Jörn har en historia 
inom träindustrin med bland annat ett eget 
sågverk. Det som idag finns kvar av industrin är 
Jörnträhus som tillverkar monteringsfärdiga 
trähus. Deras kontor, fabrik och lager ligger 
väster om järnvägen i tätorten. I Jörn finns även 
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Jörnkängan, ett litet företag som tillverkar 
vandringskängor. 

Verksamhetsområden 
Områdena för industrier och verksamheter ligger 
främst i utkanterna av Jörn. Några 
verksamhetsområden ligger dock insprängda i 
samhället, vilket kan bidra till en del störningar. 
Jörn har ett strategiskt läge längs viktiga 
transportstråk som riksväg 95 och stambanan, 
vilket ger möjligheter till attraktiva skyltlägen och 
att kunna samordna godstransporter mellan väg 
och järnväg. 

Olika typer av lägen bör kunna erbjudas för olika 
typer av verksamheters behov för att kunna hitta 
optimala tillväxtlägen, samtidigt som negativ 
påverkan på resten av samhället sker på ett 
hänsynsfullt sätt. 

Kreativa näringar 
Sedan en tid tillbaka finns en plattform för 
dataspelsutvecklare att utveckla sina spel i en 
studio i Jörn. Det finns önskemål om att Jörn ska 
bli Sveriges största spelby. Sådana satsningar 
skapar behov av centrala och flexibla 
arbetsplatser, centralt boende, service, nöjen, 
med mera. 

Besöksnäring 
Det finns goda förutsättningar för Jörn att 
fungera som en destination för naturturism. 
Besöksnäringen är en bransch med god potential 
för tillväxt. Turister och besökare bidrar till ökad 
omsättning inom exempelvis shopping, 
restaurang, logi, transport, livsmedel och 
aktiviteter. Det nyaste tillskottet inom 
besöksnäringen i Jörn är ett hotell med 
restaurang som ska vara utgångspunkt för just 
friluftsaktiviteter runt Jörn. 

Idag fungerar Jörn som en genomfartsort för 
vandrare som byter till buss från tåget på väg till 
fjällen. Närliggande skidanläggningen Storklinta 
är ett populärt utflyktsmål med sju nedfarter plus 
en barnbacke. Genom att förbättra kopplingen till 
Nasaleden som passerar i utkanten av samhället 
och ta tillvara på Jörns placering med 
järnvägsstationen skulle man kunna dra fördel av 

genomfarten av friluftsturister. Bärplockning är 
idag en viktig näring som också skulle kunna 
förenas med naturturism. 

Riktlinjer 
• Möjliggör olika lägen för olika typer näringar 
genom att det ska finnas både stora och små 
tomter och lokaler samt flexibla arbetsplatser där 
företag kan etablera sig, växa och blomstra. 
Industrier och verksamheter som kräver 
skyddsavstånd, eller som är beroende av 
transporter kan med fördel placeras till Jörns 
infarter. Det ska även finnas attraktiva lägen för 
verksamheter som går ihop med 
bostadsbebyggelse, eller trivs mer centrumnära. 
• Handel och liknande service koncentreras med 
fördel till centrum för att skapa närhet och 
tillgänglighet. Det ska gå snabbt och enkelt att 
uträtta sina ärenden i Jörn. 
• Vid en etablering av tågtestbanan ska dialog 
med berörda genomföras. 

 

Samhällsservice 

Förskola, skola, fritidsgård, 
bibliotek 
Skolan och förskolan är viktiga att ha kvar för att 
barnfamiljer ska flytta hit och bo kvar. Idag finns 
två förskolor i Jörn – Jörns förskola och Svalan. 
Jörns skola – Furuskolan, har elever från 
förskoleklass upp till årskurs 6. I skolans lokaler 
finns också tillgångar som fritidsgård och 
bibliotek. 
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Det finns stora fördelar med att hålla 
skolområdet samlat på ett ställe. Skulle Jörns 
befolkning fördubblas bedöms det finnas 
utrymme att kunna växa inom skolområdet. 

Badhus 
Intill skolan ligger Jörns Badhus med simbassäng, 
sporthall och gym. Kommunen överlät 
verksamheten till privata aktörer 2011 och drivs 
sedan dess i privat regi. 

Äldreboenden 
I Jörn finns ett trygghetsboende – Furacenter som 
drivs av det privata företaget Skellefteå egendom 
och ett särskilt boende - Björkhammargården 
som drivs i kommunal regi. Båda har små privata 
lägenheter i olika storlekar. 

Jörn har ett rätt stort antal platser i äldreboende, 
så det finns i nuläget goda möjligheter att få 
tillgång till äldreboende i Jörn för de som bor där 
och önskar det. På 10 års sikt ser prognosen 
ännu bättre ut, varför det inte bedöms vara 
aktuellt att peka ut nya ytor för äldreboenden i 
FÖP:en. 

Hälsocentral 
Hälsocentralen i Jörn ligger intill apoteket på 
Storgatan. Hälsocentralen utgörs av 
distriktssköterskor. Närmsta läkare finns i 
Boliden. För att vården ska fungera är det viktigt 
med goda förbindelser till Boliden så att man 
enkelt kan ta sig till och från läkaren samma dag. 

Riktlinjer 
• Bibehåll och möjliggör för en utökning av 
samhällsservice i Jörn, för att möjliggöra en 
hållbar fördubbling av befolkningen. 

 

Teknisk försörjning 

Avfall 
Avfall hanteras enligt kommunens 
renhållningsordning. Återvinningscentralen ligger 

söder om Jörn, strax utanför samhället och FÖP-
området. Återvinningscentralen bedöms idag inte 
behöva utökas med någon mer mark, men den är 
viktig för samhället och bör ligga kvar där den 
ligger. 

Inne i samhället, centralt placerad inte så långt 
ifrån livsmedelsaffären finns en 
återvinningsstation där alla har tillträde att 
källsortera förpackningar i gröna containrar. På 
nationell nivå finns diskussioner om att 
kommunerna ska ta över ansvaret och att 
källsorteringen ska vara fastighetsnära insamling. 
Exempelvis i befintliga soprum för flerfamiljshus 
och genom att villornas soptunnor får fler fack 
för källsortering. Inget är dock bestämt än. 

Skulle marken där återvinningsstationen står idag 
behövas för exploatering, så behöver ny mark 
upplåtas. Återvinningsstationen behöver i vilket 
fall som helst finnas kvar nära affären för 
sortering av sällanförpackningar som keramik- 
och träförpackningar. 

Fjärrvärme 
Främst är det kommunala fastigheter och större 
byggnader som är anslutna till fjärrvärme och 
inte mycket villor, där vedeldning är en vanlig typ 
av uppvärmning. Det finns möjlighet till en 
utökning av fjärrvärmenätet om befolkningen 
fördubblas. En möjlighet finns att nyttja 
spillvärme från industrierna som värmekälla. 

Vatten och avlopp 
Kapaciteten i vattenverket är idag tillräcklig för att 
distribuera dricksvatten för en fördubbling av 
befolkningen. Vattenledningsnätet är väl utbyggt 
inom översiktsplanens område, ledningarnas 
ålder kan innebära ett framtida behov av 
renovering. 

Avloppsreningsverket är dimensionerat för 1700 
personer. Spillvattenledningarna är generellt sett 
överdimensionerade och klarar därmed en ökad 
belastning. Åldern på ledningarna kan innebära 
ett kommande renoveringsbehov. 

Vid all exploatering måste ledningsnätets 
kapacitet beaktas. Beroende på var det sker kan 
olika åtgärder behöva vidtas. 
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Dagvattenhantering 
Dagvatten består av vatten från främst 
nederbörd som ännu inte hunnit filtreras ner i 
marken, eller rinna ner i någon dagvattenbrunn. 

Vid extrema skyfall kan dagvatten kan ibland 
ställa till med oreda genom att bilda 
översvämningar som kan skada egendom, eller 
föra med sig föroreningar. Blir det för stora 
mängder dagvatten på en gång, så klarar inte 
dagvattenledningsnätet av att transportera bort 
det. Samhället behöver då vara planerat för att 
omhänderta dagvattnet genom exempelvis diken, 
eller genomsläppliga ytor. 

Vissa områden i Jörn har dagvattenledningar, 
andra inte, men omhändertagandet av dagvatten 
bedöms inte vara något större problem. 
Dagvattenledningsnätet bedöms klara ett 10-
årsregn. Vid mer extrema skyfall behöver 
dagvattnet kunna avledas utan hjälp av 
dagvattenledningsnätet, eftersom det inte klarar 
av att emot för stora mängder dagvatten. 

Mycket av dagvatten tas om hand genom 
infiltration i marken, då det finns mycket grönytor 
och att samhället på sina håll är glest bebyggt. 
Grundträskån som rinner rakt igenom samhället 
är en stor recipient (mottagare) för dagvatten. 

Den största skillnaden mot när 
dagvattenledningarna byggdes är att det idag är 
en högre risk för ökad nederbörd och 
extremväder. Detta i kombination med att om 
det skulle ske en förtätning av Jörn, med fler 
hårdgjorda ytor, så finns det anledning att se 
över lokalt omhändertagande av dagvatten, 
dimensionering och utökning av 
dagvattenledningsnätet. 

Riktlinjer 
• Bibehåll och möjliggör för en utökning av 
teknisk infrastruktur i Jörn, för att möjliggöra en 
hållbar fördubbling av befolkningen. 
• En översyn om att nyttja spillvärme från 
industrierna i Jörn bör göras. 
• Vid exploatering i kommunal regi förespråkas 
fjärrvärme eller annan förnyelsebar energikälla 
för uppvärmning. 
• Vid exploatering utreda och beakta 
ledningsnätets kapacitet. 

• Gör en översyn av kapaciteten i vattenverket 
och vattenledningarna om Jörns befolkning skulle 
fördubblas. 
• Ta fram en skyfallskartering för Jörn. 
• Dagvatten ska renas och fördröjas innan det 
släpps ut i Grundträskån. 
• Vid behov ta fram en dagvattenutredning vid 
detaljplaneläggning. 
• Vid tillskapandet och utvecklingen av 
dagvattenhantering bör även sociala och 
ekologiska värden beaktas. 

 

Kommunikationer 

Riksväg 95 
Jörn ligger intill Riksväg 95 som löper mellan 
Skellefteå Bodø vid den norska kusten. Via vägen 
kopplar Jörn ihop sig med Skelleftedalen och 
Boliden i sydost och med Arvidsjaur, Arjeplog och 
Norge i nordväst. Riksvägen har enligt 
Trafikverket en låg säkerhetsklass och vintertid 
kan det finnas mycket ren kring riksväg 95 och de 
andra vägarna runt Jörn. 

Riksväg 95 är av stor betydelse för Jörn. Vägen 
har potential att stärkas som godstransportled 
mellan Norge och Sverige. 

Entréer 
Från riksväg 95 

Det finns tre infarter till Jörn från riksväg 95. Alla 
tre är i behov av att tydliggöras på olika sätt 
genom exempelvis gestaltning, underhåll, 
belysning, eller exploatering för att förbättra 
upplevelsen av det första intrycket av Jörn. 

Den närmaste och mest naturliga infarten från 
Skellefteå och Boliden från riksväg 95 går längs 
Storgatans östligaste delar. Här färdas även 
busstrafiken mellan Jörn och Skelleftedalen. Ett 
möjligt intryck kan vara att man färdas på en 
enslig och avsides vägsträcka och upplevelsen blir 
lätt att man kommer in i Jörn via bakvägen. Här 
finns utrymme för en mindre utvidgning av det 
befintliga verksamhetsområdet, dels för att det är 
ett ypperligt skyltläge med bra kommunikationer, 
dels för att det med rätt verksamheter kan 
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möjliggöra en tydligare entré till Jörn. Entrén kan 
också förbättras genom gestaltning av 
gaturummet. 

Från övriga vägar 

Det finns ytterligare några entréer till Jörn och 
även dessa kan tydliggöras och förbättras på 
olika sätt för att ge ett mer vårdade intryck. Detta 
inkluderar även järnvägsstationen och 
busstationen dit många resande anländer. 

Gods 
I dagsläget sker ingen omlastning av gods, mellan 
väg och järnväg i Jörn, då denna sker i Bastuträsk, 
som är närmaste station söderut och har gjort så 
under lång tid. Skulle behov av detta uppstå i Jörn 
av en, eller annan anledning, så bör det ges 
möjligheter till detta. 

Kollektivtrafik 
Jörn är en järnvägsort och ligger längs Norra 
stambanans sträckning mellan Bräcke och 
Boden. Här går både persontrafik och godståg. 
Resenärer ska ofta vidare till Skelleftedalen eller 
Arjeplog och turister stannar här och fortsätter 
vidare inåt landet för att uppleva naturen. Från 
Jörn går det även att ta nattåget till Stockholm 
samt att arbetspendla via tåget till Luleå och 
Umeå. 

Härifrån går under vardagar två bussturer till 
Arjeplog och tio till Skellefteå. Det tar cirka en 
timme med buss till Skellefteå och det är många 
som åker buss från Jörn till Skellefteå och det kan 
bero på den socioekonomiska demografin i Jörn – 
att det är många som bor här som inte har 
tillgång till någon bil. 

Det finns ett behov för fler bussturer från 
Skellefteå till Jörn för att fler ska våga 
arbetspendla. Det finns även behov av en 
utökning av busstrafiken kvällstid för att nå 
service och nöjen i Skellefteå och kunna ta sig 
tillbaka igen samma kväll. 

En busshållplats finns vid industriområdet på 
Storgatan, nära infarten mot 95:an. Vissa 
bussturer plockar även upp resenärer vid 
järnvägsstationen. 

Underlätta för byte mellan trafikslag 

Det ska vara enkelt och smidigt och kännas 
lockande att åka kollektivt. En utmaning i Jörn är 
att busstationen i centrum och tågstationen 
ligger en bit ifrån varandra. I praktiken är det 
cirka 800 meter, men avståndet kan vara svårt att 
bedöma, eftersom de båda platserna saknar 
tydlig rumslig koppling till varandra. Här behöver 
stråket mellan platserna stärkas och göras 
trafiksäkert, tryggt och tillgängligt. 

Gatuvägnätet 
Viktiga målpunkter i Jörn är centrum, 
busstationen, järnvägsstationen, skolan och 
hotellet. Mellan målpunkterna ska det vara 
trafiksäkert att ta sig fram för alla trafikslag. 

Trafiknätet och bebyggelsen ska utformas på ett 
sådant sätt att det inbjuder till att fler människor 
promenerar, eller cyklar, vilket leder till minskade 
utsläpp av växthusgaser. Bilen lämnar man 
hemma. 

Det ska vara tryggt och säkert för barn att kunna 
ta sig till och från skolan och för äldre och 
funktionshindrade att ta sig mellan 
målpunkterna. Gatubelysningen är viktig på hela 
orten för att såväl gammal som ung ska kännas 
sig trygg att vistas utomhus under den mörka 
årstiden. 

Runt om i de centrala delarna av Jörn, vid 
Björklundsgatan och Skolgatan finns flera 
asfalterade parkeringsplatser för bilar. De är 
placerade längs med gatan och tar en del av 
trottoarerna i anspråk. Flera av dessa används 
oftast inte och skapar ett något öde intryck. Med 
en stor befolkningsökning och ökat antal 
pendlingsresor med buss kan dock dessa 
parkeringsplatser behövas. Likaså kan 
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parkeringsplatserna vid kyrkan behövas vid 
större evenemang knutna till kyrkans lokaler. 

Fossilfria bränslen 
För att minska beroendet av fossila bränslen och 
minska utsläppen av växthusgaser i Jörn bör det 
finns tillgång till alternativ. Förslagsvis fossilfria 
bränslen vid infarterna och laddstationer för 
elbilar vid strategiska målpunkter, där man gör 
längre, eller kortare stopp, som mataffären, 
järnvägsstationen, busstationen, kommunens 
egna lokaler såsom skolan och 
ålderdomshemmet samt vid större arbetsplatser 
och besöksmål. Här behövs samarbete med 
andra aktörer, eftersom Skellefteå kommun inte 
kan anlägga laddplatser för publik användning. 

Digital kommunikation 
Jörn har idag utbyggt bredband inom tätorten. 
Tillgång till Internet är inte bara en fråga om att 
kunna jobba hemifrån, eller ha en pålitlig 
uppkoppling privat. Väldigt många 
samhällsärenden som man som privatperson 
uträttar med myndigheter görs via Internet. För 

att kunna bo och verka på en plats bör samtliga 
invånare kunna ta del av den digitala 
infrastrukturen. Att alla kan ta del av Internet via 
bredband idag är lika mycket en välfärds- och 
demokratifråga som en tillväxtfråga. 

Riktlinjer 
• Uppgradera riksväg 95 till Europaväg. 
• Underlätta för byte mellan olika trafikslag. 
• Utveckla och förbättra framkomligheten och 
trafiksäkerheten vid viktiga gång- och cykelstråk. 
• Skapa tydligare och inbjudande entréer till Jörn 
– från infarterna och järnvägsstationen och 
busstationen. 
• Tillskapa fler bussturer från Skellefteå till Jörn 
för att underlätta för inkommande 
arbetspendling. 
• Skapa ett tydligt stråk mellan järnvägsstationen, 
centrum och busstationen som kan öka 
orienterbarheten och knyta samman de båda 
platserna. 
• Möjliggör för aktörer att etablera laddstationer 
för elbilar i attraktiva lägen och att placera 
tankställen för fossilfria bränslen vid infarterna.   
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Hänsyn 
I det här kapitlet beskrivs områden där särskild hänsyn behöver tas. Det 
berör risker, skyddsavstånd, riksintressen och andra hänsynsvärden och 

hur kommunen förhåller sig till dessa. 
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Riksintressen 
Rennäring 

I Skellefteå kommun kan all skogsmark nyttjas av 
rennäringen för renbete under hela 
vinterperioden. Området runt Jörn nyttjas av 
Mausjaur sameby och används främst som 
uppsamlingsområde för renarna när de förflyttar 
sig mot kusten och sedan när de förflyttar sig 
tillbaka igen. 

Under arbetets gång har kommunen tagit 
initiativet till att föra en dialog med Mausjaur 
sameby för att skapa en förståelse för 
rennäringens behov i området och för att på ett 
på ett tidigt stadium kunna hitta vägar framåt i 
samhällsplaneringen.  

Ett stort område som täcker nästan all mark i 
nära anslutning till Jörn är utpekat som 
riksintresse för rennäringen. Området skyddas 
enligt miljöbalken mot åtgärder som påtagligt kan 
försvåra rennäringens verksamhet, vilket måste 
beaktas vid all samhällsplanering. Efter dialog 

Riksintressen 
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med Mausjaurs sameby är kommunens 
bedömning är dock att områdets utbredning inte 
är aktuellt, utan behöver uppdateras.  

Riksväg 95 

Förbi Jörn passerar riksväg 95, även kallad 
Silvervägen. Vägen går mellan Skellefteå och 
norska gränsen och vidare till Bodö vid norska 
kusten. Riksväg 95 är av riksintresse för 
kommunikation vilket innebär att vägen skyddas 
enligt miljöbalken mot åtgärder som påtagligt kan 
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av den. 

För Jörn som service- och transportnod för den 
omkringliggande landsbygden är riksväg 95 ett 
viktigt kommunikationsstråk, även i framtiden. 
Skulle befolkningen i Jörn öka kraftigt med mer 
arbetsplatser och service som följd skulle 
nyttjande av 95:an öka. Kommunen ser gärna en 
uppgradering av vägen till europaväg. 

Järnvägen; Stambanan 

Järnvägen som korsar Jörn i nord-sydlig riktning 
är av riksintresse för kommunikation. Järnvägen, 
Stambanan genom Övre Norrland, har en station 
i södra delen av Jörn tätort och är av stor 
betydelse främst för godstrafik men även 
persontrafik. Som riksintresse skyddas järnvägen 
enligt miljöbalken mot åtgärder som påtagligt kan 
försvåra tillkomsten, eller utnyttjandet av den. 

Kommunen ser stambanan som en viktig tillgång 
för Jörn och ser gärna att den nyttjas även i 
framtiden, både för godstrafik och persontrafik. 
Ett växande Jörn skapar mer underlag till 
järnvägen som kommunikations- och 
transportstråk. 

Järnvägsstationen 

Järnvägsstationen i Jörn är utpekat som 
riksintresse, vilket innebär att stationen skyddas 
enligt miljöbalken mot åtgärder som kan påtagligt 
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av den. 
Järnvägsstationen är viktig för Jörn för den 
fortsatta persontrafiken. Utöver det har 
stationsbyggnaden och hela stationsområdet 
dessutom höga kulturhistoriska värden. 

Riktlinjer 
• Riksintresset för rennäring tillgodoses genom 
att Jörn planeras att växa främst genom 

förtätning och att nya exploateringar görs i 
anslutning till befintlig bebyggelse och på ett för 
rennäringen hänsynsfullt sätt. 
• Jörn ska kunna växa och rennäringen ska kunna 
verka sida vid sida och dialog uppmuntras för 
ökad samsyn. 
• Riksintressena för infrastruktur ska tillgodoses 
genom att Jörn växer och befäster sin funktion 
som knutpunkt för transporter. 
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Miljöskydd, hälsa, 
säkerhet 

Markföroreningar 
Det finns föroreningar på Jörnträhus AB:s 
fastighet. De har tidigare bevattnat timmer i 
upplagen för att förhindra insektsangrepp och 
blånad. Det medel som blandades i 
bevattningsvattnet innehöll bland annat 
pentaklorfenoler och andra ämnen som klassas 

som mycket giftiga. En MIFO-inventering fas 1 har 
gjorts, vilket innebär en inventering av 
dokumenterad historik med mera, men ingen 
provtagning. 

Området är riskklassat till en riskklass 2, vilket 
innebär att fortsatta undersökningar behöver 
göras, i det här fallet av mark och grundvatten. 
Fastigheten ligger inom Jörns 
vattenskyddsområdes sekundära zon. 

Inom vattenskyddsområdets primära zon ligger 
en verkstad och ett stort antal bilar som används 
i bärplockarverksamhet. I de södra delarna av 

Markföroreningar 
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vattenskyddsområdets sekundära zon har det 
funnits verksamheter under lång tid. 

Farliga verksamheter 
Det finns inga stora miljöfarliga verksamheter 
inom planområdet eller verksamheter som 
kräver stora skyddsavstånd till sin omgivning. 

Räddningstjänst 
Brandstationen i Jörn är bemannad med 1+2 
brandmän i ständig beredskap. Med den 
utskjutbara stege de förfogar över, kan de hjälpa 
till med utrymning genom fönster vars underkant 
är högst 11 meter över marknivå (normalt 3:e 
våningen). De allra flesta byggnader i Jörn har en 
våningshöjd på mellan en och tre våningar. 

Buller 
Buller är ett miljöproblem som påverkar både 
hälsa och möjligheten till god livskvalitet. Det 
påverkar människor olika beroende på avstånd, 
styrka, frekvens, med mera. I Jörn finns risk att 
bullerproblem kan uppstå från 
industriverksamheterna, järnvägen, från tung 
trafik inne i samhället, men även från riksväg 95 
som ligger utanför samhället. Skyddsavstånd och 
riktvärden för buller ska följas vid all planering. 

Tung trafik och farligt gods 
Riksväg 95 är utpekad av Trafikverket som 
rekommenderad farligt godsled. 

Skyddsavstånd från 
järnvägen 
Trafikverket rekommenderar att ny bebyggelse 
generellt sett inte ska tillåtas närmare än 30 
meter från järnväg, räknat från spårmitt på 
närmaste spår. Det ger utrymme för 
underhållsåtgärder och räddningsinsatser vid 
olycka och det möjliggör en viss utveckling av 
järnvägsanläggningen och för riskreducerande 
åtgärder vid en förändrad trafiksituation. 

Trafikverket upplyser dock om att riskområdet 
kan vara betydligt större än 30 meter, varför 
riskanalyser kan behöva tas fram för planerade 

bostäder och verksamheter som ligger längre 
från järnvägen än så. Lokaliseringen av ny 
bebyggelse är en bedömningsfråga från fall till 
fall och det rekommenderade avståndet kan bli 
längre om inte exempelvis bullerdämpande 
åtgärder tas. 

För planerad bebyggelse som ligger inom 150 
meter från närmaste järnväg där det 
transporteras farligt gods är rekommendationen 
att riskanalyser bör tas fram. Verksamhet som 
inte är störningskänsliga och där människor 
endast vistas tillfälligtvis exempelvis parkering, 
garage och förråd kan dock få finnas närmare än 
30 meter från spårmitt. 

Skyddsavstånd från vägar 
För vägar är gäller olika skyddsavstånd beroende 
på vägtyp. Väg 95 har 30 meter bebyggelsefritt 
avstånd, räknat från vägområdet – det vill säga 
från vägdikets bakkant, medan mindre vägar har 
12 meter. 
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Vattenskyddsområde 
Vattenskyddsområdet Mossarotträsk ligger i de 
västra delarna av Jörn tätort och försörjer boende 
i Jörn med dricksvatten. Eftersom ingen 
reservvattentäkt finns i närområdet är det viktigt 
att bevara dricksvattenförsörjningen till de 
anslutna användarna. Vid exploatering i Jörns 
tätort ska hänsyn tas till 
vattenskyddsföreskrifterna. 

Vattenskyddsområdet är indelad i en primärzon 
med lite strängare regleringar och en 

sekundärzon med lite lättare regleringar. Det 
som behandlas i föreskrifterna är blanda annat 
nyetableringar av olika slag samt lagring och 
hantering av olika produkter, varor, fordon och 
avfall. Mer detaljerad information om 
begränsningar och reglering av området finns i 
vattenskyddsföreskriften. 

Tillgång på vatten i vattentäkten bedöms som 
god och kapacitet för att klara en fördubbling av 
befolkningen borde finnas. Nya brunnar borde 
kunna anläggas för att täcka upp för 
dricksvattenbehovet. Dock behöver det ansökas 

Vattenskyddsområdet 
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om en ny vattendom för att lagligt kunna ta ut de 
volymer som då kommer krävas. 

Miljökvalitetsnorm (MKN) för 
Vatten 
Inom planområdet finns två vattenförekomster 
Mossarotträsk och Grundträskån. 
Grundvattenförekomsten Mossarotträsk har 
uppnått miljökvalitetsnormen. Grundträskån har 
måttlig ekologisk ytvattenstatus och dålig kemisk 
ytvattenstatus. Normen ska uppnå god status till 
2027, med undantag i form av mindre stränga 
krav för bromerad difenyleter, kvicksilver och 
kvicksilverföreningar. 

Sänkt ekologisk status beror på olika fysiska 
förändringar som uppkommit framförallt i och 
med att vattendraget använts för 
timmerflottning. Vattendraget är rättat och 
rensat på sten och död ved vilket ger sänkt status 
på den hydrologisk regimen och morfologin. 

Vattendraget har även nedsatt konnektiviten 
både upp- och nerströms samt i sidled vilket 
hindrar både fauna och flora att röra sig naturligt 
inom vattendraget. Fysiska förändringar är svåra 
att åtgärda inom ramen för planen men 
planförslaget säkerställer att exploatering inte 
försvårar möjligheten att uppnå normen, 
exempelvis genom att inte tillåta exploatering av 
strandzonen. 

En förtätning av samhället leder till en ökande 
andel hårdgjorda ytor och ökande mängder 
dagvatten. Grundträskån är ett relativt litet 
vattendrag och dagvatten ska därför aldrig ska 
ledas direkt dit utan renas och fördröjas innan 
utsläpp till ån sker, detta för att inte påverka åns 
kemiska ytvattenstatus. Planförslaget fastställer 
att för åtgärder som berör vattenförekomsterna 
ska normen säkerställas. 

Miljökvalitetsnorm (MKN) för 
Luft 
Luftföroreningar från trafik och industri bedöms 
inte vara något problem i Jörn. Dock kan 
vedeldning lokalt vara ett problem i befintliga 
villaområden. Ytterligare exploatering bedöms 

inte påverka luften negativt, förmodligen en 
förbättring. 

Klimatanpassning 
Hur stora klimatförändringarna blir beror på 
utsläppen av växthusgaser i atmosfären. 
Samhället bör därför i första hand bör ställa om 
till att minska utsläppen av växthusgaser i 
atmosfären för att hindra eller mildra 
klimatförändringarna. Detta görs genom en 
omställning från fossilberoende till fossilfritt, 
både vad gäller transporter och uppvärmning. 
Exempelvis genom laddstolpar för elbilar, 
solceller, med mera. 

Klimatförändringar är dock något som redan nu 
påverkar världen och Västerbotten. I 
Västerbotten förväntas temperaturen öka, främst 
vintertid, med minskat snötäcke som följd. 
Vegetationsperioden förväntas öka. 
Årsmedelnederbörden förväntas öka, främst 
under våren och den kraftiga nederbörden 
förväntas också öka. Flödena i vattendragen 
förväntas öka under höst, vinter och vår. 

Även om effekterna av klimatförändringarna inte 
drabbar Jörn särskilt ofta i form av ras och skred, 
värmeböljor, extrema regn med översvämningar 
eller andra typer av extremoväder är det ändå 
viktigt att samhället planeras på ett robust sätt.  

Ett varmare klimat kan drabba Jörn kanske främst 
genom att temperaturen under vinterhalvåret 
periodvis kan fluktuera kring nollan. Det kan få 
påföljder som att smältvatten i ett i övrigt 
snötäckt landskap tvingas ta andra vägar än 
annars, eller att öppna vattendrag kan dämmas 
av igen av isproppar som bildas i det 
strömmande vattnet. Båda fallen kan resultera i 
översvämningar som kan drabba 
omkringliggande byggnader och egendomar.  

Grundträskån som går genom samhället har 
betydelse som mottagare för dagvattenavrinngen 
vid extrema regn, eller snösmältning. 
Grundträskåns betydelse för dagvattenhantering 
ska värnas, samtidigt som åns status som ett 
levande vattendrag inte får äventyras av de 
föroreningar som riskerar att rinna ner i ån från 
det omkringliggande samhället. 

Jörn är dessutom i princip omgärdat av myrmark, 
vilket kan påverka byggnader som ligger i 
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utkanten av Jörn med väta och fukt, men även 
byggnader inne samhället där grundvattnet kan 
vara högt kan påverkas. 

Riktlinjer 
• Undersöka och sanera det förorenade området 
inom vattentäkten. 
• Där bostäder och förskolor och skolor planeras 
ska marken saneras till känslig markanvändning. 
• Eventuella marksaneringar utförs i samband 
med ny- och ombyggnationer. 
• Förorenade massor ska om möjligt behandlas 
och återanvändas på plats, deponering utförs i 
sista hand. 
• Upprättande av riktlinjer och regler kring 
hantering av petroleumprodukter och liknande 
ämnen, spill, uppställningsplatser för fordon 
samt framtagande av miljökontrollplan bör göras 
inför byggskede när byggnation planeras inom 
vattenskyddsområdet. 
• Ytor där ny bebyggelse planeras behöver 
utredas med avseende på föroreningsinnehåll. 

• Risker behöver identifieras i det fortsatta 
planarbetet och riskreducerande åtgärder 
behöver vidtas där det finns behov. 
• Riskutredning behöver utföras för få en översyn 
av antalet transporter med farligt gods och dess 
typ på väg och järnväg i och nära planområdet 
för inte påverkar riskbilden för de planerade 
bostäderna. 
• Övergripande bullerkartläggning utföras för 
samtliga områden vid detaljplaneläggning, 
särskilt för bostäder som planeras i närheten till 
stambanan och riksväg 95. 
• Inför planläggning av industrier och 
verksamheter behöver trafikberäkningar och 
bullerutredningar tas fram i senare skede, 
förslagsvis detaljplaneskede. 
• Vid detaljplanering bör det införas restriktioner 
mot infiltrering av vatten, där risk för påverkan på 
grundvattnet finns, med tanke på 
vattenskyddsområdet. 
• Förtätningen i Jörn görs på ett robust sätt som 
klarar av utmaningarna som framtida 
klimatförändringar kan innebära med ras och 
skred, värmeböljor, extrema regn med 
översvämningar eller andra typer av 
extremoväder. 
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Naturvärden 
Jörn omges av barrskogar med inslag av 
vattendrag, sjöar och våtmarker. Skogarna har 
brukats under lång tid och domineras därför av 
barrskogar som i stort saknar höga naturvärden. 
Sjöar, vattendrag och våtmarker skapar en 
variation i landskapet och inom planområdet är 
det också denna typ av miljöer som håller 
naturvärden. Öppna våtmarker och lövrika 
skogar skapar livsmiljöer för örter, insekter och 

fåglar och den biologisk mångfald är högre än i 
de påverkade produktionsskogarna. 

I norra delen av planområdet finns även en del 
åkermark som delvis börjat växa igen, området 
erbjuder en örtrik flora som erbjuder många 
insekter en viktig livsmiljö. Igenväxande åkermark 
utgör ofta värdefulla lövrika områden eftersom 
den omgivande produktionsskogen ofta saknar 
bestånd av lövträd. 

Genom samhället rinner Grundträskån, området 
närmast bäcken håller en del högre naturvärden 
kopplade till bäckens strandzon men även själva 
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bäcken håller höga naturvärden, bland annat har 
öring och harr noterats i bäcken. 

Riktlinjer 
• Viktiga naturvärden ska skyddas och områden 
som är värdefulla för biologisk mångfald och 
rekreation ska ha plats att utvecklas och bevaras. 
I de fall naturvärden försvinner till följd av 
exploatering ska de kompenseras i eller i 
närheten av berört område. 
• Vid detaljplanering ska fullständigt utförd 
naturvärdesinventering enligt svensk standard 
med detaljerad artredovisning för att kunna 
placera ny bebyggelse och säkra spridningsstråk 
med hänsyn till arter som finns på platsen. 

• Vid exploatering är det viktigt att identifierade 
naturvärden säkerställs och värnas, när detta inte 
är möjligt ska kompensation för förlorade 
naturvärden fastställas. 
• I den vidare planeringen ska biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster utvecklas i de gröna 
miljöerna. 
• Strandområden med hög biologisk mångfald 
och upplevelsevärden ska bevaras och utvecklas 
med hänsyn till värdena på platsen. 
• Ny bebyggelse bör inte ske så att det påverkar 
Grundträskåns form (hydromorfologi.) 
 

 

 



 

38 

Kulturmiljövärden 
När stambanan byggdes kom Jörn att växa fram 
som ett stationssamhälle där järnvägen korsade 
den gamla vägen mellan Skellefteå och 
Arvidsjaur. Gamla Arvidsjaursvägen har ungefär 
samma sträckning som Storgatan har idag. Som 
många andra stationssamhällen längs med 
stambanan i slutet av 1800-talet planerades och 
växte Jörn fram med en stadsliknande 
kvartersbildning och arkitektur. 

Däremot är samhället inte planerat eller byggt 
efter något speciellt ideal, som trädgårdsstad 
eller liknande. Bebyggelsen runt järnvägen och 
stationshuset i Jörn är ett utpekat kulturhistoriskt 
bebyggelseområde med höga värden. Andra 
samlade kulturhistoriska stråk som bör tas 
hänsyn till är handelsgatorna samt gamla infarten 
från Arvidsjaur. 

Järnvägsstationsområdet består av Jörns äldsta 
byggnader från slutet av 1800-talet med 
stationsbyggnad, järnvägshotell, tjänstebostad 
och lokstallar. Området är fortsatt sammanhållet 
och välbevarat. Stationshuset i fornnordisk stil 
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från 1884 är ett byggnadsminne som skyddas 
enligt kulturmiljölagen. Byggnaderna längs 
Järnvägsgatan skapar ett sammanhållet historiskt 
stråk och en samlad bebyggelse och kulturmiljö. I 
kommunens kulturmiljöprogram är hela 
stationsområdet utpekat som kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse. 

En uppgradering av kulturmiljöprogrammet 
behöver göras för att se vilka hus som finns kvar i 
Jörn och berättar någonting om historien. 
Skellefteås museums underlag Kulturhistorisk 
bebyggelseinventering i Jörn (1984) med 
uppdaterade bilagan Bebyggelseinventering och 
kulturhistoriska bedömning i Jörn (2022) kan ge 
riktlinjer för varje utpekad byggnad. 

Längs Storgatan och Järnvägsgatan låg Jörns 
första affärsbyggnader från sekelskiftet 1800-
1900. Flera av de äldsta affärshusen längs gatan 
finns kvar än idag och skapar ett sammanhållet 
historiskt stråk. Förutom bank- och 
handelsverksamhet bedrevs 
hantverksverksamhet så som garveri och 
skrädderi i området. 

Ett relativt sammanhållet historiskt stråk med 
villabebyggelse från 1920-talet ligger väster om 
järnvägen längs med gamla Arvidsjaursvägen, 
nuvarande Storgatan. Villorna är byggda i trä i ett 
och ett halvt- till två våningsplan och har 
tidstypiska detaljer kvar. 

Vid framtida förändringar i Jörn är det viktigt att 
ta hänsyn till befintliga kulturmiljövärden. Många 
kulturhistoriskt utpekade byggnader är dock 
undermåligt underhållna, vilket kan hota det 
kulturhistoriska värdet på sikt om inget görs och 
förfallet tillåts fortsätta. 

Inga kända fornlämningar finns i Jörn. Kyrkan är 
ett kyrkligt kulturminne. 

I Jörn finns också en hembygdsgård som har 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader som bör 
värnas. 

 

Riktlinjer 
• Jörns historia ska stärkas genom att dess 
kulturhistoriska byggnader och 
bebyggelsemiljöer ska förvaltas, underhållas, 
bevaras och används som en resurs. 
• Där kulturvärden finns ska ny bebyggelse, eller 
ändring av befintlig bebyggelse gestaltas 
medvetet och stärka kulturmiljön samt ta hänsyn 
till befintligt bebyggelsemönster. Tillvägagångsätt 
bedöms från fall till fall. Antikvarie bör 
konsulteras. 
• Gatornas namn har stark historisk koppling till 
Jörns historia och bör bibehållas. 
• De hus som fortsatt ska tas särskild hänsyn till 
ur kulturhistoriskt perspektiv är de som är med i 
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Jörn 
(1984) och enligt uppdaterad bilaga. 
• Kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska 
underhållas varsamt med hänsyn till dess 
kulturhistoriska värden. Ovårdade 
kulturhistoriskt utpekade byggnader ska i första 
hand underhållas. 
• Kommunen ska föregå med särskilt gott 
exempel vad gäller sina egna byggnader och 
tomter som är kulturhistoriskt värdefulla. 
• Stationsbyggnaden bör fortsättningsvis vara 
den dominerande byggnaden i 
stationsområdesvyn och i området. 
• Hänsyn ska tas till kulturmiljöprogrammet. 
• Satsa på kulturmiljöarbetet med såväl 
uppdaterad byggnadsordning för Jörn, såväl som 
mjukare inslag för att förstärka identiteten och 
stoltheten genom exempelvis stadsvandringar 
och att på utvalda ställen sätta upp skyltar med 
information om kulturhistoriskt värdefulla platser 
och byggnader. 
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Så gör vi 
I detta kapitel redogörs för den framtida användningen av mark- och 

vattenområden i Jörn. Vad innebär visionen, målen, fokusområdena och 
riktlinjerna för varje specifik plats i Jörn? Vad innebär planens ambitioner i 

praktiken? 

Här går vi ner på kartan och redovisar översiktligt på vilka platser vi vill se 
nya bostäder och verksamheter, utveckling av centrum, grönområden, 

trafikåtgärder, med mera, men även vad vi ska hänsyn till, för att nå dit vi 
vill. 
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Markanvändningskart
an 

Teckenförklaring 
Observera att hela planområdet är indelat i olika 
markanvändningar, så att det inte finns en vit 
fläck på kartan. Det är alltså inte bara nya 
utvecklingsområden som har fått färg, utan även 
områden som ska få förbli som de är, eller ska 
förtätas. 

Till markanvändningskartan följer separata texter 
till vart och ett av de färgade områdena som 
beskriver förslag, ställningstaganden och 
konsekvenser och hänsyn. 

För att få ett hum om vad 
markanvändningskartan betyder följer här en 
enkel teckenförklaring. Kartan är gjord efter 
Boverkets ÖP-modell. Färger och indelningen av 
färger är därför inte satta av oss som arbetat 
med FÖP:en. 

Inom en överskådlig framtid är det tänkt att ha 
markanvändningskartan helt digital. Då är tanken 
att man ska kunna klicka på vilket område i 
kartan som man vill och då kommer texten som 
är knutet till det området att komma fram. 

Gult 

Olika typer av områden för bostäder. 

Blågrått 

Olika typer av verksamheter, eller industrier. En 
del är områden utpekade för icke-störande 
verksamheter som går ihop med bostäder, 

medan en del områden är utpekade för mer 
störande, eller transportintensiva verksamheter. 

Brunt 

Centrum. Service, handel, bostäder, 
arbetsplatser, samlingslokaler, mötesplatser. 

Orange 

Besöksmål. Hembygdsgård, idrottsplatser, 
badhus, hotell, kyrka, med, mera. 

Rött 

Offentlig service. Skola, räddningstjänst. 

Olika nyanser av grått 

Transportinfrastruktur. Busstation, 
järnvägsstation, järnväg, väg. 

Olika nyanser av grönt 

Grönområden, eller naturområden. Det kan vara 
parker, kolonilotter, områden med 
promenadstigar, eller mer eller mindre vildvuxna 
naturområden. 

Grönsträckade områden 

Areell näring. Mark och vattenanvändningen ska 
främst vara för skogsbruk, rennäring och med 
inslag av friluftsliv. 

Tunna rödsträckade linjer 

Förstärkning för fotgängare och cyklister. 
Exempelvis trottoarer, gång och cykelvägar, 
passage över järnvägen, övergångsställen. 

Tjock rödsträckad linje 

Geografiska avgränsning av FÖP-området. 
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Nedan bryter vi ner markanvändningskartan i sina beståndsdelar. I princip 
har varje färg fått en egen karta och en egen tabell, där varje geometrisk 

figur presenteras en och en i text. 

  

Markanvändningskartan 
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Söder 

Förslag Ställningstagande och konsekvenser Hänsyn 

• Ändrad 
användning. 

• Kombitomter 
(Enfamiljshus). 

• 10 bostäder. 

Stora tomter som ska kunna rymma både bostad och 
icke störande verksamhet på den egna tomten. 
Området har lite inslag av lövskog med påtagligt 
naturvärde. Hela området har delvis 
våtmarkskaraktär. Vid exploatering av området bör 
dimensioneringen av ledningsnätet för både vatten 
och avlopp ses över, liksom lokalt omhändertagande 

Hänsyn bör tas till de 
påtagliga naturvärden som är 
kopplade till lövskogen och 
våtmarken. Strandskydd från 
den närliggande tjärnen och 
bäcken. 

Bostäder 
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av dagvatten, dimensionering och utökning av 
dagvattenledningsnätet. 

Väster 

Förslag Ställningstagande och konsekvenser Hänsyn 

• Utvecklad 
användning. 

• Enfamiljshus. 

• 15–30 
bostäder. 

Nuvarande användning är bostäder och utpekad 
markanvändning ska möjliggöra för en förtätning av 
detta. Dock inte första prioritet att utveckla i Jörn i 
första hand. Här finns några kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader. Området ligger ovanpå 
vattenskyddsområdet. Visst naturvärde finns i 
området. Vid förtätning av området, med fler 
hårdgjorda ytor finns det anledning att se över lokalt 
omhändertagande av dagvatten, dimensionering och 
utökning av dagvattenledningsnätet. 

Hänsyn ska tas till 
vattenskyddsområdet och 
vattenskyddsföreskrifterna. 
Skyddsavstånd från järnväg. 
Förtätning ska ske med 
hänsyn till de gröna värdena 
och den gröna 
infrastrukturen. Hänsyn bör 
även tas till rennäringen. 
Strandskydd från 
Grundträskån. Kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader. 

Aspdalen 

Förslag Ställningstagande och konsekvenser Hänsyn 

• Utvecklad 
användning. 

• Blandad 
bebyggelse. 

• 95–140 
bostäder. 

Nuvarande bostadsområde med blandad 
bebyggelse. Här finns stora potential för förtätning av 
bostäder i nuvarande lucktomter. Någon enstaka 
kulturhistoriskt värdefull byggnad finns här och 
området ligger nära järnvägsstationen som har höga 
kulturmiljövärden. Inslag av visst naturvärde finns i 
de södra delarna av området. 

De östra delarna av området angränsar till 
naturvärden med påtagligt värde, knutna till 
Grundträskån. Vid förtätning av området, med fler 
hårdgjorda ytor finns det anledning att se över lokalt 
omhändertagande av dagvatten, dimensionering och 
utökning av dagvattenledningsnätet. 

Hänsyn ska tas till 
kulturmiljövärdena i området 
som Kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader samt 
utanför området som 
järnvägsstationen. 
Strandskydd från 
Grundträskån.  

Öster 

Förslag Ställningstagande och konsekvenser Hänsyn 

• Utvecklad 
användning. 

• Blandad 
bebyggelse. 

Nuvarande användning är bostäder av olika 
varianter. Här finns kulturhistoriska värden, främst 
knutna till enstaka kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader. Här finns potential att förtäta. Om 
lämpligt och möjligt bör flerfamiljshus främjas nära 

Skyddsavstånd från järnvägen. 
Strandskydd från flera 
vattendrag. Kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader. 
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• 15-40 
bostäder. 

centrum och enfamiljshus längre från centrum. Vid 
förtätning av området, med fler hårdgjorda ytor finns 
det anledning att se över lokalt omhändertagande av 
dagvatten, dimensionering och utökning av 
dagvattenledningsnätet. 

Röda Torget 

Förslag Ställningstagande och konsekvenser Hänsyn 

• Pågående 
användning. 

• Enfamiljshus. 

Nuvarande bostadsområde. Villabebyggelse. Några 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Möjliggöra för 
fortsatt användning. 

Skyddsavstånd från järnvägen. 
Kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader. 

Kilen 

Förslag Ställningstagande och konsekvenser Hänsyn 

• Utvecklad 
användning. 

• Enfamiljshus. 

• 3 bostäder. 

Nuvarande bostadsområde med kulturmiljövärden 
längs gamla infarten från Arvidsjaur. Här finns 
potential för förtätning av bostäder i nuvarande 
lucktomter. Vid förtätning av området bör 
dimensioneringen av ledningsnätet för både vatten 
och avlopp ses över, liksom lokalt omhändertagande 
av dagvatten samt dimensionering och utökning av 
dagvattenledningsnätet. 

Hänsyn ska tas till 
vattenskyddsområdet och 
vattenskyddsföreskrifterna. 
Hänsyn ska även tas till 
kulturmiljövärdena, såsom 
Kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader, i och utanför 
området. Strandskydd från 
bäcken. 

Ripan 

Förslag Ställningstagande och konsekvenser Hänsyn 

• Utvecklad 
användning. 

• Enfamiljshus. 

• 3 bostäder. 

Nuvarande bostadsområde. Enstaka kulturhistoriskt 
värdefull byggnad. Här finns potential för förtätning 
av bostäder i nuvarande lucktomter. 

Skyddsavstånd till järnväg och 
från det utpekade 
verksamhetsområdet norr om 
området. Strandskydd från 
bäcken. Kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader. 

Mossagatan 

Förslag Ställningstagande och konsekvenser Hänsyn 

• Ändrad 
användning. 

Skogsområde som är obebyggt idag. Ska möjliggöra 
för exploatering av bostäder, med en genomfartsväg 
som ansluter både till Gamla Arvidsjaursvägen och 

Skyddsavstånd från utpekat 
område för industri och 
verksamheter. Vid 
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• Blandad 
bebyggelse. 

• 20–25 
bostäder. 

befintligt angränsande bostadsområde. Visst 
naturvärde finns i delar området och en bäck rinner i 
närheten. Vid exploatering av området bör 
dimensioneringen av ledningsnätet för både vatten 
och avlopp ses över, liksom lokalt omhändertagande 
av dagvatten, dimensionering och utökning av 
dagvattenledningsnätet. 

exploatering ska hänsyn tas 
till naturvärdena, 
strandskyddet och 
rennäringen. 

Östra Stationsgatan 

Förslag Ställningstagande och konsekvenser Hänsyn 

• Ändrad 
användning. 

• Enfamiljshus. 

• 10 bostäder. 

Skogsområde som är obebyggt idag. Ska möjliggöra 
för exploatering av bostäder i anslutning till befintlig 
bebyggelse. Påtagligt naturvärde finns i området och 
Grundträskån rinner i närheten. Vid exploatering av 
området bör dimensioneringen av ledningsnätet för 
både vatten och avlopp ses över, liksom lokalt 
omhändertagande av dagvatten, dimensionering och 
utökning av dagvattenledningsnätet. 

Hänsyn ska tas till de 
påtagliga naturvärdena, 
strandskyddet samt till 
rennäringen. Visst avstånd ska 
hållas till Grundträskån. 

Kronsta 

Förslag Ställningstagande och konsekvenser Hänsyn 

• Ändrad 
användning. 

• Enfamiljshus. 

• 10 bostäder. 

Skogsområde som är obebyggt idag. Ska möjliggöra 
för exploatering av bostäder i anslutning till befintlig 
bebyggelse. Naturvärden finns i angränsning till 
området och en liten tjärn finns in närheten. Vid 
exploatering av området bör dimensioneringen av 
ledningsnätet för både vatten och avlopp ses över, 
liksom lokalt omhändertagande av dagvatten, 
dimensionering och utökning av 
dagvattenledningsnätet. 

Hänsyn ska tas till eventuella 
naturvärden, strandskyddet 
och till rennäringen. 

 

  



 

48 

 

Störande verksamheter 

Stenbacken 

Förslag Ställningstagande och konsekvenser Hänsyn 

• Ändrad 
användning. 

• Industri och 
verksamheter. 

Ett fåtal bostadshus med tillhörande byggnader samt 
skogsmark och igenväxningsmark som tidigare varit 
odlad. Bra skyltläge vid Riksväg 95 för 
transporterintensiva näringar. Anslutningsväg till 
området tillskapas förslagsvis från Gamla 

Skyddsavstånd från väg och 
järnväg. Viktigt med 
skyddsavstånden så att 
lämpliga typer av 
verksamheter och industrier 

Verksamheter 
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Arvidsjaursvägen på ett sätt att så att trafik till och 
från de tillskapade verksamheterna på Stenbacken 
inte behöver köra genom samhället. Inom området 
har det påträffats påtagliga naturvärden kopplade till 
brukad mark som börjat växt igen. 

Möjliggör för verksamheter och industri. Vid 
exploatering av området bör dimensioneringen av 
ledningsnätet för både vatten och avlopp ses över, 
liksom lokalt omhändertagande av dagvatten samt 
dimensionering och utökning av 
dagvattenledningsnätet. 

hamnar på lämpligt avstånd 
från bostäderna på 
Mossagatan/Hörngatan. 
Skyddsavståndet kan innebära 
att området blir smalare, eller 
bredare i sin utformning. 
Hänsyn behöver tas till de 
påtagliga naturvärdena som 
har påträffats i delar av 
området. Hänsyn bör även tas 
till rennäringen och dialog bör 
hållas med Mausjaur sameby. 

Listgatan 

Förslag Ställningstagande och konsekvenser Hänsyn 

• Utvecklad 
användning. 

• Industri och 
verksamheter. 

Nuvarande industriområde och skogsområde. Inslag 
av visst naturvärde och en bäck rinner i närheten. 
Möjliggöra för att utveckla och förtäta det befintliga 
industriområdet. För att undvika onödiga störningar 
inne i samhället bör transportintensiva näringar 
undvikas här. 

Hänsyn ska tas till 
vattenskyddsområdet och 
vattenskyddsföreskrifterna. 
Strandskydd från bäcken. 
Skyddsavstånd till bostäder. 

Månghörningen 

Förslag Ställningstagande och konsekvenser Hänsyn 

• Utvecklad 
användning. 

• Industri och 
verksamheter. 

Nuvarande industriområde med ett strategiskt läge 
vid väg 95, infarten mot Skellefteå och utgör en av 
Jörns entréer. Möjliggöra för en utvecklad och 
förtätad användning av området. Bra skyltläge vid 
Riksväg 95 för transporterintensiva näringar. Stärk 
entrén till Jörn genom attraktiva verksamheter som 
trivs i skyltläge och genom estetiskt tilltalande 
gestaltning längs gatan och i gatans blickfång. 

En bäck rinner i närheten. Vid förtätning av området, 
med fler hårdgjorda ytor finns det anledning att se 
över lokalt omhändertagande av dagvatten, 
dimensionering och utökning av 
dagvattenledningsnätet. 

Skyddsavstånd från väg 95. 
Strandskydd från bäcken. 
Skyddsavstånd till bostäder. 
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Hyveln 

Förslag Ställningstagande och konsekvenser Hänsyn 

• Utvecklad 
användning. 

• Industri och 
verksamheter. 

Nuvarande industriområde och uppställningsplats. 
Möjliggöra en utveckling av området för industrier 
och verksamheter. Transporter till och från området 
bör undvika att gå igenom samhället, för att undvika 
störningar. Ligger på vattenskyddsområdet. De södra 
delarna av området har ett visst naturvärde. 
Grundträskån rinner i utkanten av området. 

Hänsyn ska tas till 
vattenskyddsområdet och 
vattenskyddsföreskrifterna. 
Vid ny bebyggelse ska hänsyn 
ska även tas till naturvärdena 
och strandskyddet och ett 
visst avstånd ska hållas till 
Grundträskån. Skyddsavstånd 
till bostäder. 

Mossarotheden 

Förslag Ställningstagande och konsekvenser Hänsyn 

• Ändrad 
användning. 

• Industri och 
verksamheter. 

Utökning av befintligt industriområde. Området har 
ett strategiskt läge vid våg 95, infarten mot Skellefteå 
och utgör en av Jörns entréer, vilket ger ett bra 
skyltläge vid Riksväg 95 för transporterintensiva 
näringar. Stärk entrén till Jörn genom attraktiva 
verksamheter som trivs i skyltläge och genom 
estetiskt tilltalande gestaltning längs gatan och i 
gatans blickfång. 

Visst naturvärde finns i de södra delarna av området 
knutet till våtmarken. En bäck rinner i utkanten av 
området. Vid exploatering av området bör 
dimensioneringen av ledningsnätet för både vatten 
och avlopp ses över, liksom lokalt omhändertagande 
av dagvatten, dimensionering och utökning av 
dagvattenledningsnätet. 

Skyddsavstånd från väg 95. 
Hänsyn ska tas till 
rennäringen, naturvärdena, 
strandskyddet och våtmarken. 
Visst avstånd ska hållas från 
bäcken. Skyddsavstånd till 
bostäder. 

Rallaren 

Förslag Ställningstagande och konsekvenser Hänsyn 

• Ändrad 
användning. 

• Industri och 
verksamheter. 

Nuvarande blandskog. Möjliggör för exploatering av 
industrier och verksamheter. För att undvika onödiga 
störningar inne i samhället bör transportintensiva 
näringar undvikas här. Visst naturvärde. 
Grundträskån rinner i utkanten av området. 

Skyddsavstånd till järnvägen. 
Visst avstånd behöver hållas 
till ån. Hänsyn bör tas till 
naturvärdena. Strandskydd 
från Grundträskån. 
Skyddsavstånd till bostäder. 
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Björklidenvägen 

Förslag Ställningstagande och konsekvenser Hänsyn 

• Ändrad 
användning. 

• Industri och 
verksamheter. 

Nuvarande skogsområde i anslutning till befintligt 
industriområde. Möjliggör för att utöka befintligt 
industriområde. För att undvika onödiga störningar 
inne i samhället bör transportintensiva näringar 
undvikas här. I de norra delarna finns en våtmark 
med ett visst naturvärde. En bäck rinner i utkanten av 
området. Området ligger på vattenskyddsområdet. 
Vid exploatering av området bör dimensioneringen 
av ledningsnätet för både vatten och avlopp ses över. 

Hänsyn ska tas till 
vattenskyddsområdet och 
vattenskyddsföreskrifterna. 
Hänsyn bör även tas till 
naturvärdena och 
rennäringen. Strandskydd 
från bäcken. Skyddsavstånd 
till bostäder. 

 

Icke störande verksamheter 

Bastugatan 

Förslag Ställningstagande och konsekvenser Hänsyn 

• Utvecklad 
användning. 

• Icke störande 
verksamheter. 

Nuvarande användning är industri. Möjliggör för 
utveckling och förtätning med verksamheter som inte 
stör den omkringliggande bebyggelsen. För att 
undvika onödiga störningar inne i samhället bör 
transportintensiva näringar undvikas här. Området 
har närmast Storgatan har höga kulturmiljövärden 
och utgör en del av ett historiskt stråk som de gamla 
handelsgatorna. En bäck rinner längs utkanten av 
området och här finns också någon enstaka 
kulturhistoriskt värdefull byggnad. 

Skyddsavstånd från järnvägen. 
Strandskydd från bäcken. 
Kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader. Skyddsavstånd till 
bostäder. 

Heden 

Förslag Ställningstagande och konsekvenser Hänsyn 

• Utvecklad 
användning. 

• Icke störande 
verksamheter. 

Nuvarande användning är industri. Möjliggör för 
utveckling och förtätning med verksamheter som inte 
stör den omkringliggande bebyggelsen. För att 
undvika onödiga störningar inne i samhället bör 
transportintensiva näringar undvikas här. 

Skyddsavstånd till bostäder. 
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Garvaren 

Förslag Ställningstagande och konsekvenser Hänsyn 

• Ändrad 
användning. 

• Icke störande 
verksamheter. 

Nuvarande användning är bostäder, lokaler. 
Skogsridå och öppna grusytor och grusvägar. 
Möjliggör för icke störande verksamheter. För att 
undvika onödiga störningar inne i samhället bör 
transportintensiva näringar undvikas här. Här finns 
en del höga kulturhistoriska värden, främst knutna 
till området kring järnvägsstationen, men även 
knutna till de gamla handelsgatorna. Grundträskån 
rinner i utkanten. För att bidra till att skapa ett 
levande samhälle är att exploatera området med 
bebyggelse är att föredra framför att ha området 
oexploaterat och obebyggt. 

Skyddsavstånd från järnvägen. 
Hänsyn ska tas till 
kulturmiljövärdena i och 
utanför området. 
Stationsområdet utgör 
byggnadsminne. Strandskydd 
från Grundträskån. 
Skyddsavstånd till bostäder. 

Dalkarlen 

Förslag Ställningstagande och konsekvenser Hänsyn 

• Ändrad 
användning. 

• Icke störande 
verksamheter. 

Området närmast Storgatan har höga 
kulturmiljövärden och utgör en del av ett historiskt 
stråk som de gamla handelsgatorna. Nuvarande 
användning är bostäder och lokaler. Möjliggör för en 
omvandling av området till ett verksamhetsområde, 
med verksamheter som inte stör den 
omkringliggande bebyggelsen. För att undvika 
onödiga störningar inne i samhället bör 
transportintensiva näringar undvikas här. 

Skyddsavstånd från järnvägen. 
Hänsyn ska tas till 
kulturmiljövärdena. 
Skyddsavstånd till bostäder. 

Växelgatan 

Förslag Ställningstagande och konsekvenser Hänsyn 

• Ändrad 
användning. 

• Industri och 
verksamheter. 

Nuvarande industri idag finns i den norra delen av 
området. Resten är oexploaterat. Möjliggöra för att 
utveckla området för icke störande verksamheter. 
För att undvika onödiga störningar inne i samhället 
bör transportintensiva näringar undvikas här. 

Skyddsavstånd från järnvägen. 
Skyddsavstånd till närliggande 
bostäder. 
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Jörnsborg 

Förslag Ställningstagande och konsekvenser Hänsyn 

• Utvecklad 
användning. 

• Idrottsplats 
och 
hembygdsgård. 

Nuvarande markanvändning är idrottsplats samt 
hembygdsgård som har kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader. Möjliggör för en utveckling och förtätning 
av nuvarande användning. Exempelvis att utöka 
hembygdsområdet västerut. 

De värden som finns knutna 
till idrottsplatsen och 
hembygdsgården bör värnas. 
Hänsyn ska tas till 
kulturmiljövärdena. 

Besöksanläggningar 



 

54 

Kyrkan 

Förslag Ställningstagande och konsekvenser Hänsyn 

• Pågående 
användning. 

• Kyrka och 
kyrkpark. 

Kyrkan med tillhörande klocktorn omgärdat av 
kyrkparken. Nuvarande användning kvarstår. Kyrkan 
är ett kyrkligt kulturminne enligt 4 kap. 
Kulturmiljölagen. Eftersom den är tillkommen efter 
utgången av år 1939 omfattas den dock inte av 
tillståndsplikt, enligt 4kap. 3 § Länsstyrelsen har inte 
heller fattat beslut om tillståndsprövning enligt 4 kap. 
4 §. 

De värden som finns knutna 
till kyrkan, klocktornet och 
kyrkparken bör värnas. 

Folkparken 

Förslag Ställningstagande och konsekvenser Hänsyn 

• Utvecklad 
användning. 

• Folkpark. 

Tidigare folkpark och utpekad markanvändning ska 
möjliggöra för en utveckling av samma och liknande 
användningsområden. 

 

Badhuset 

Förslag Ställningstagande och konsekvenser Hänsyn 

• Utvecklad 
användning. 

• Idrotts-
anläggning. 

Nuvarande badhus och gym, start av 
elljusspår/skidspår. Fotbollsplanen inom området är 
på väg att byggas om till aktivitetspark. Möjliggör för 
en utveckling av befintliga och liknande användningar 
som kan bidra till ökad rörelse och stärkt folkhälsa. 

 

Hotellet 

Förslag Ställningstagande och konsekvenser Hänsyn 

• Utvecklad 
användning. 

• Tillfällig 
vistelse. 

I Jörn finns sedan december 2021 ett hotell med över 
60 rum, mitt emot Furuskolan och med en 
restaurangdel i Jörnkökets gamla lokaler, tvärs över 
gatan. Hotellet är en utgångspunkt för 
friluftsaktiviteter i Jörns närområde. Restaurangdelen 
innefattar möjligheter till förtäring, nöjen och 
friskvård. 

Nuvarande användning är hotellverksamhet. Ska 
möjliggöra för utveckling av befintlig och liknande 
användningar. Påtagliga naturvärden har påträffats i 

Hänsyn behöver tas till de 
påtagliga naturvärdena som 
har påträffats i delar av 
området. Strandskydd från 
Grundträskån. 
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delarna av området som ligger närmast ån. Finns 
tankar på att skogen närmast ån ska gallras för att få 
en bättre utsikt för hotellets gäster. 
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Busstationen 

Förslag Ställningstagande och konsekvenser Hänsyn 

• Utvecklad 
användning. 

• Busstation. 

Den centralt belägna busstationen ligger mellan 
Storgatan och Skolgatan i centrala Jörn. Här finns en 
vänthall som tidvis är bemannad och det går att köpa 
biljetter och hämta ut paket här. 

Resenärer som anländer Jörn via busstationen 
hamnar i närheten av centrum och den service som 

Hänsyn bör tas till de 
närliggande 
kulturmiljövärdena. 

Trafik 
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finns där. Busstationsbyggnaden med kringområde 
har utvecklingspotential som busstation och för att 
visa upp en ännu attraktivare bild av Jörn som kan 
locka ännu fler att resa kollektivt. 

Busstationen är i behov av att rustas upp. Här skulle 
behövas punktinsatser för att underlätta för byte 
mellan trafikslag, så att man enkelt kan ställa ifrån sig 
cykeln, eller bilen och sedan invänta nästa 
inkommande tur på ett väderskyddat, gärna varmt 
ställe med digital information. Önskvärt är också med 
tillgång till enklare form av service som kan 
underlätta för att få fler ärenden uträttade på sin 
resa, utan att behöva göra alltför stora omvägar. 

Busslinjer för länstrafiken är utritat med brunt streck 
i kartan. 

Järnvägsstationen 

Förslag Ställningstagande och konsekvenser Hänsyn 

• Utvecklad 
användning. 

• Järnvägs-
station och 
busstation. 

Stationsbyggnaden och perrongtaket i Jörn är 
byggnadsminne och järnvägsstationen som sådan är 
riksintresse. 

En annan entré till Jörn är via järnvägsstationen. I 
stationsbyggnaden finns ett väntrum och intill 
stannar bussen för att ta tågresenärer vidare. Jörns 
centrum ligger en kort promenad därifrån. Eftersom 
man inte kan se centrum från järnvägsstationen 
behövs något för att förbättra orienteringen för 
avstigande tågresenärer. 

Behovet av fler parkeringar vid järnvägsstationen bör 
ses över. 

Vissa bussturer stannar vid järnvägsstationen och där 
skulle det behöva utvecklas en tydligare busshållplats 
för att underlätta för resenärer som till eller från 
tåget. Busshållplatsen föreslås placeras på ett sätt 
som gör att bussarna inte behöver backa, eller köra 
runt stationsbyggnaden. Busshållplatsen föreslås bli 
väderskyddad och bli en mer välkomnande entré till 
Jörn. 

Hänsyn ska tas till 
kulturmiljövärdena som är 
knuta till järnvägsstationen 
och bebyggelsen runt den. 
Hänsyn ska tas till 
järnvägsstationens och 
riksintressets fortsatta 
funktion. 
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Gatuvägnätet 

Förslag Ställningstagande och konsekvenser Hänsyn 

• Utvecklad 
användning. 

• Gång- och 
cykelbana. 

Viktiga målpunkter i Jörn är centrum, busstationen, 
järnvägsstationen, skolan och hotellet. Mellan 
målpunkterna ska det vara trafiksäkert att ta sig fram 
för alla trafikslag. Samtidigt är trottoarerna i Jörn är 
bitvis smala, flera är i dåligt skick och 
övergångsställen är på många ställen bortnötta. 
Därför behövs insatser för att förbättra och behålla 
trafiksäkerheten för främst fotgängare och cyklister 
längs med de mest trafikerade gatorna som 
Storgatan, Järnvägsgatan, Folkparksvägen, Furugatan 
samt Stationsgatan i Furugatans förlängning 
(markerad med röd streckad linje på kartan). 

På villagatorna inne i samhället bedöms det vara 
tillräckligt trafiksäkert för fotgängare och cyklister att 
ta sig fram. Järnvägen utgör en barriär för de boende 
väster om den och det finns därför ett behov av en 
gång- och cykelpassage över järnvägen för att lättare 
kunna nå målpunkterna öster om järnvägen. Detta 
kan med fördel göras vid järnvägsstationen för att 
öka tillgängligheten till den. 

Befintliga cykelvägar är utritade med blåa streck i 
kartan. 

Hänsyn bör tas till 
kulturhistoriska värden. 

Järnvägsområdet 

Förslag Ställningstagande och konsekvenser Hänsyn 

• Utvecklad 
användning. 

• Järnväg. 

Nuvarande användning är järnvägsspår, 
stationsbyggnader och omkringliggande spårområde. 
Byggnaderna på stationsområdet har höga 
kulturmiljövärden. Järnvägen – Stambanan är av 
riksintresse. Möjliggör för att underlätta omlastning 
av gods mellan väg och järnväg, om behov av detta 
skulle uppstå. Möjliggör även för utveckling av annan 
användning som är knutna till järnvägen. 

Hänsyn ska tas till 
kulturmiljön, särskilt till 
byggnadsminnet samt till de 
gröna värdena ifall området 
skulle förtätas. Hänsyn ska tas 
till järnvägens och 
riksintressets fortsatta 
funktion. 

Mellersta infarten från väg 95 

Förslag Ställningstagande och konsekvenser Hänsyn 

• Pågående 
användning. 

Nuvarande markanvändning är av och påfarter från 
väg 95. 

Strandskydd från bäcken. 
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• Väg. 
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Järnvägsparken 

Förslag Ställningstagande och konsekvenser Hänsyn 

• Ändrad 
användning. 

• Park. 

Den obebyggda tomten mittemot järnvägsstationen 
ägs av kommunen och skulle kunna användas till att 
skapa en tydligare entré för tågresenärer. Här skulle 
det gå att återskapa den järnvägspark som en gång 
funnits. En sådan park skulle knyta an till platsens 
historia, stärka platsens identitet och förbättra Jörns 
entré från järnvägen. 

Hänsyn ska tas till 
kulturmiljövärdena i och 
utanför området. 

Grön- och blåstruktur 
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Centrumparken 

Förslag Ställningstagande och konsekvenser Hänsyn 

• Pågående 
användning. 

• Park. 

Vid busstationen finns centrumparken som är en 
skogspark med ankdamm. Den knyter an till det 
gröna kyrkområdet. 

Hänsyn bör tas till de 
närliggande 
kulturmiljövärdena. 

Jernbanetorget 

Förslag Ställningstagande och konsekvenser Hänsyn 

• Utvecklad 
användning. 

• Park. 

Precis innan Storgatan går över järnvägen finns det 
på södra sidan en öppen yta där det tidigare stod en 
byggnad som nu är riven. Platsen kallas 
Jernbanetorget och har utvecklats till en parkyta med 
boulebanor, vindskydd och bänkar. På norra sidan 
Storgatan finns en liten lummig park med ett par 
bänkar. 

Hänsyn bör tas till de 
närliggande 
kulturmiljövärdena. 

Grundträskåparken 

Förslag Ställningstagande och konsekvenser Hänsyn 

• Utvecklad 
användning. 

• Park. 

Längs Strandvägen, vid Grundträskån, finns idag ett 
centralt litet grönområde med gräsmatta parkbänkar 
bord och ett par inplanterade pilträd. Möjliggör för 
en förstärkning och vidareutveckling av platsen som 
park, rekreationsområde och mötesplats med hjälp 
av växtlighet och rumslighet och genom att tillföra 
element som lockar till vistelse på platsen. Stärk 
kopplingarna till Kärleksstigen, centrum och 
järnvägsstationen och de omkringliggande 
bostadsområdena. 

Strandskydd från 
Grundträskån. Hänsyn bör tas 
till de närliggande 
kulturmiljövärdena. 

Grundträskåns grönområde 

Förslag Ställningstagande och konsekvenser Hänsyn 

• Utvecklad 
användning. 

• Grönområde. 

Utgör ett grön-blått stråk genom samhället, längs 
med bäcken som fortsätter på andra sidan 
järnvägen. Grundträskån är en stor tillgång för 
samhället och dess invånare och bidrar idag med 
flera parkkvalitéer. Dessa kan med fördel stärkas och 
kompletteras. Vattendraget och dess omgivande 
grönområden bör ses och utvecklas som en helhet - 

Hänsyn ska tas till 
naturvärdena som finns längs 
ån. Strandskydd från 
Grundträskån. 
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ett större centralt beläget rekreationsområde med 
flera olika mötesplatser. 

Kärleksstigen består av smala grusgångar som går i 
en cirkel på var sin sida om ån, mellan de båda 
broarna vid Björklundsgatan – Vattugatan och 
Furugatan. Möjligheterna att Kärleksstigen sköts av 
kommunen bör ses över. 

Här finns påtagliga naturvärden kopplat till 
lövskogsmiljöerna längs bäcken. Delar av sträckan 
omgärdas av högt sly vilket bidrar med fågel- och 
insektsliv men kan med ändrad skötsel även ge högre 
rekreationsvärden. 

Förslagsvis kopplas promenadstigen ihop med 
befintligt elljusspår för att möjliggöra en längre 
skidtur, eller promenad. Vid hörnet av  

Magasinsgatan, på södra sidan om ån finns ett par 
parkbänkar på en yta som har potential att utvecklas 
som mötesplats invid ån och tydligare knyta an till 
Kärleksstigen. 
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Skolan 

Förslag Ställningstagande och konsekvenser Hänsyn 

• Utvecklad 
användning. 

• Offentlig 
service. 

Förskola, skola, fritidsgård, bibliotek, räddningstjänst. 
Idag finns två förskolor i Jörn – Jörns förskola och 
Svalan, med en sammanlagd kapacitet för 50 barn. 
Jörns skola – Furuskolan, har elever från förskoleklass 
upp till årskurs 6. Det går cirka 100 elever på skolan i 
åldersindelade klasser som berikas av elever från 

Hänsyn behöver tas till de 
påtagliga naturvärdena som 
har påträffats i delar av 
området. Strandskydd från 
Grundträskån. 

Samhällsservice 
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världens alla hörn. I skolans lokaler finns också 
tillgångar som fritidsgård och bibliotek. 

Flera byggnader på skolområdet håller på att rivas 
för att och skolan blir mer yteffektiv. Den enda lokal 
som sparas är den L-formade huvudbyggnaden samt 
Svalans förskola som är den västligaste byggnaden 
på skolområdet. Det kommer även att byggas en ny 
byggnad för estetiska ämnen som bild och slöjd och 
Jörns förskola får en ny utegård. Detta görs för att 
byggnaderna är i ett dåligt skick och för att 
barnkullarna på senare år har varit krympande. 

Skulle Jörns befolkning fördubblas bedöms det finnas 
utrymme att kunna växa inom skolområdet. Det finns 
stora fördelar med att hålla skolområdet samlat på 
ett ställe och behålla närheten genom att nya 
byggnader, eller om- eller tillbyggnad av befintliga 
lokaler görs här. 

Skolgården är stor och har flera utemiljöer. Här finns 
möjlighet till lek i planerade miljöer, såväl som till 
friare lek i ett litet skogsparti. Nära skolan rinner 
Grundträskån och delar av skolområdet har påtagliga 
naturvärden. 

Brandstation är bemannad med 1+2 brandmän i 
ständig beredskap. Jörn har visserligen ingen 24 
meters maskinstege på bil, men väl en utskjutbar 
stege. Med den utskjutbara stege de förfogar över, 
kan de hjälpa till med utrymning genom fönster vars 
underkant är högst 11 meter över marknivå (normalt 
3:e våningen). 

Tuvan 

Förslag Ställningstagande och konsekvenser Hänsyn 

• Ändrad 
användning. 

• Offentlig 
service. 

Nuvarande bostäder. På sikt möjliggöra för utökning 
av mark för offentlig service, när behov finns och när 
det är lämpligt och möjligt. 

Strandskydd från 
Grundträskån. 
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Centrum 

Förslag Ställningstagande och konsekvenser Hänsyn 

• Utvecklad 
användning. 

• Centrum. 

Nuvarande centrum föreslås utökas något, rent 
geografiskt. Här finns historiska värden knutna till 
enstaka byggnader som värdena och till de 
sammanhållna historiska stråken som de gamla 
handelsgatorna Storgatan och Järnvägsgatan utgör. 
Grundträskån rinner nära de södra delarna. 

Skyddsavstånd för främst 
bostäder till järnvägen, buller 
ifrån Storgatan och 
Järnvägsgatan. Hänsyn ska tas 
till kulturmiljövärdena i och 
utanför området. Det gäller 
såväl enstaka byggnader som 

Centrum 
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Koncentrera all typ av service till centrum för att 
stärka Jörn som serviceort för den omkringliggande 
landsbygden. Viktigt att behålla centrum kompakt för 
att kunna fylla det med funktioner och göra centrum 
till en nyttjad och levande plats. 

Blanda service, bostäder, arbetsplatser, mötesplatser 
och skapa liv och rörelse. Förtäta lucktomter, rusta 
upp, eller riv ovårdade byggnader. Stärk kopplingen 
till Centrumparken, Jernbanetorget, Kärleksstigen och 
järnvägsstationen. 

Storgatan som går genom centrala Jörn utgör en del 
av centrum men signalerar inte centrum. 
Gestaltningen här skulle behöva ske mer på 
människans villkor, i en tryggare och mänskligare 
skala. Skapa ett centrum i mänsklig skala med liv och 
rörelse, mötesplatser och gröna inslag och på 
fotgängare och cyklisters villkor. 

I Jörn går det godstrafik i form av lastbilstrafik, bland 
annat på Storgatan, rakt igenom centrum. Storgatan 
behöver göras mer trafiksäker, attraktiv och trygg för 
gång och cykel. 

Transporter genom centrum är nödvändiga för att 
leverera varor och för att transporterna bort avfall, 
samtidigt som det ger negativa effekter som 
luftföroreningar, buller, vibrationer och 
trafiksäkerhetsrisker. 

Centrum är även en plats som behöver vara 
tillgängligt för fotgängare och cyklister för att vara en 
attraktiv plats för möten och för att man ska kunna 
uträtta sina ärenden. Här behöver således 
godstransporterna kunna samsas om utrymmet med 
fotgängare och cyklister. 

De negativa aspekterna med att låta biltrafiken köra 
här behöver minskas och gaturummet bör därför 
utformas så att olika trafikslag ska kunna samsas på 
ett så trafiksäkert sätt som möjligt. Samtidigt får det 
inte ske på bekostnad av något trafikslags 
framkomlighet. Här behöver dialog ske med 
Trafikverket eftersom det är de som är väghållare för 
Storgatan. 

Storgatans centrumkvalitéer kan stärkas genom att 
tillföra grönska. Stora delar av centrum har höga 
kulturmiljövärden och utgör ett historiskt stråk som 
de gamla handelsgatorna. 

värdena som är knutna till de 
sammanhållna historiska 
stråken som de gamla 
handelsgatorna Storgatan och 
Järnvägsgatan utgör. 
Strandskydd från 
Grundträskån. 
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Elstation 

Förslag Ställningstagande och konsekvenser Hänsyn 

• Pågående 
användning. 

• Elförsörjning. 

Distributionsbyggnad för elförsörjning. Möjliggör 
fortsatt markanvändning. 

Skyddsavstånd till bebyggelse. 

 

  

Tekniska anläggningar 
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Areell näring 

Förslag Ställningstagande och konsekvenser Hänsyn 

• Pågående 
användning. 

• Areell näring. 

Mark och vattenanvändningen är främst skogsbruk, 
rennäring och med inslag av friluftsliv. Möjliggör för 
fortsatt markanvändning. 

 

 

  

Areella näringar 
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Björkhammars naturområde 

Förslag Ställningstagande och konsekvenser Hänsyn 

• Pågående 
användning. 

• Natur-
område. 

Våtmark med inslag av löv- och barrskog. Visst 
naturvärde. Sammanknutet med naturvärdena på 
andra sidan järnvägen. Möjliggör för fortsatt 
markanvändning. 

Bör bevaras som ett grönt 
stråk runt samhället som kan 
fortsätta på andra sidan 
järnvägen. Strandskydd runt 
bäcken. 

Natur och friluftsområden 
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Kronsta naturområde 

Förslag Ställningstagande och konsekvenser Hänsyn 

• Pågående 
användning. 

• Natur-
område. 

Naturområde mellan bebyggelsen som ligger i en 
svacka. Visst naturvärde. Utgör en grön kil in i 
bebyggelsen. Möjliggör för fortsatt markanvändning. 

Bör bevaras som ett grönstråk 
mellan bebyggelsen som 
delvis även kan fortsätta på 
andra sidan järnvägen. 
Strandskydd från tjärnen. 

Barrgatans naturområde 

Förslag Ställningstagande och konsekvenser Hänsyn 

• Pågående 
användning. 

• Natur-
område. 

Trädridå som fungerar som barriär mellan 
industriområdet och bostäderna. Möjliggör för 
fortsatt markanvändning. 

Bör bevaras och inte avverkas 
med tanke på barriäreffekten 
som trädridån utgör, 
exempelvis som 
störningsminskande för 
buller, lukt och insyn. 

Stenbackens naturområde 

Förslag Ställningstagande och konsekvenser Hänsyn 

• Pågående 
användning. 

• Natur-
område. 

Skogsridå med inslag av våtmark med påtagligt 
naturvärde. Naturområdet bildar ett 
sammanhängande grönt stråk med naturområdet på 
andra sidan järnvägen Möjliggör för fortsatt 
markanvändning. Skogsridån kan i framtiden fungera 
som en barriär mellan tillkommande verksamheter 
och industrier i området ”Stenbacken” och 
bostäderna i områdena ”Mossagatan” och ”Ripan”. 

Bör bevaras och inte avverkas 
eftersom här finns påtagliga 
naturvärden och för att 
behålla det sammanhängande 
gröna stråket med 
naturområdet på andra sidan 
järnvägen. 

 

Skogsridån bör behållas som 
en barriär mellan bostäderna 
och tillkommande industrier 
och verksamheter i det 
utpekade industriområdet 
”Stenbacken”. 

 

Viktigt med skyddsavstånden 
så att lämpliga typer av 
tillkommande verksamheter 
och industrier hamnar på 
lämpliga avstånd från 
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bostäderna i områdena 
”Mossagatan” och ”Ripan”. 
Skyddsavståndet kan innebära 
att naturområdet blir smalare, 
eller bredare i sin utformning 
än vad det här förslaget visar. 

Bäcken 

Förslag Ställningstagande och konsekvenser Hänsyn 

• Pågående 
användning. 

• Natur-
område. 

Grönt stråk med en liten bäck. Fungerar som grön kil 
mellan bebyggelsen. Visst inslag av naturvärden. 

Bör bevaras som ett grönt 
stråk mellan bebyggelsen som 
kan fortsätta på andra sidan 
järnvägen. Strandskydd från 
bäcken. 

Grundträskåns naturområde 

Förslag Ställningstagande och konsekvenser Hänsyn 

• Utvecklad 
användning. 

• Natur-
område. 

Skogsområde längs med Grundträskån som har 
potential att utveckla med strövstig längs med ån. 
visst naturvärde. Bitvis våtmark. Delar av 
naturområdet bildar barriär mellan industriområdet 
och bostäderna. Utgör ett grön-blått stråk genom 
samhället, längs med bäcken som fortsätter på andra 
sidan järnvägen. 

Hänsyn ska tas till de gröna 
värdena och Grundträskåns 
strandmiljöer. Strandskydd 
från Grundträskån. 

Östra plomben 

Förslag Ställningstagande och konsekvenser Hänsyn 

• Pågående 
användning. 

• Natur-
område. 

Skogsområde och våtmark med visst naturvärde runt 
Grundträskån. Området tillskapas för att säkerställa 
kopplingen mellan de gröna kilarna som går 
genomsamhället och den tätortsnära naturen 
utanför Jörn för att trygga biologisk mångfald inne i 
samhället. 

Hänsyn ska tas till de gröna 
värdena och Grundträskåns 
strandmiljöer. Strandskydd 
från Grundträskån. 

Västra plomben 

Förslag Ställningstagande och konsekvenser Hänsyn 

• Pågående 
användning. 

Skogsområde och våtmark med påtagligt, respektive 
visst naturvärde runt Grundträskån. Området 

Hänsyn ska tas till de gröna 
värdena och Grundträskåns 
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• Natur-
område. 

tillskapas för att säkerställa kopplingen mellan de 
gröna kilarna som går genomsamhället och den 
tätortsnära naturen utanför Jörn för att trygga 
biologisk mångfald inne i samhället. 

strandmiljöer. Strandskydd 
från Grundträskån. 
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