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

Detaljplanen upprättas med standardförfarande. 

Synpunkter som kommit in under samrådet redovisas nedan, tillsammans med kommen-
tarer. De synpunkter som inte har kunnat tillgodoses redovisas också med motiv. 
 

Så här har samrådet gått till  
Berörda sakägare, myndigheter och kommunala förvaltningar har fått tillfälle att yttra sig i 
ett skriftligt samråd som ägde rum mellan 4 maj–25 maj 2022. 

Under samrådstiden har 10 stycken skriftliga yttranden kommit in varav 6 stycken med 
synpunkter. 

Synpunkterna på detaljplanen har främst berört:  

• Buller 

• Farligt gods 

• Dagvatten 

• Vattenfrågor 

 

Ändringar inför granskning 
Efter genomfört samråd har följande ändringar av planförslaget gjorts: 

Plankarta 

• Markanvändningen för del av den allmänna platsmarken för ”Huvudgata” [GATA1], 
väster om E4, har ändrats till allmän platsmark för ”Natur” [NATUR]. 

• Markanvändningen för allmän platsmark för ”Skyddsområde” [SKYDD] har 
ändrats till allmän platsmark för ”Natur” [NATUR]. 

• Komplettering med egenskapsbestämmelsen ”Skyddsvall” [vall1] har gjorts inom 
den allmänna platsmarken för ”Natur” [NATUR]. 
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• Omformulering av egenskapsbestämmelsen [m1] har gjorts inom kvartersmarken 
för ”handel och kontor” [HK]: Egenskapsbestämmelsen ”Skyddsområde” har ändrats 
till ”Invallning”. 

• Komplettering med egenskapsbestämmelsen ”Bullerskyddsskärmar ska finnas på 
båda sidor om järnvägen ska finnas” [m2] har lagts till inom kvartersmarken för 
”Järnväg” [T1].  

• Komplettering med egenskapsbestämmelse om ”Minsta fastighetsstorlek…” [d1] har 
lagts till på plankartan inom kvartersmarken för ”Handel” [H] och ”Kontor” [K]. 

 
• Komplettering med egenskapsbestämmelser angående säkerhetshöjande 

åtgärder [m3] har lagts till inom kvartersmarken för ”Resecentrum” [T2]. 

Planbeskrivning 

• Komplettering och förtydligande av avsnitten Vattenområden, Hälsa och säkerhet 
samt Störningar, 

• Komplettering med beskrivning av Skellefteå kommuns utredning om Bureå 
resecentrum under avsnittet Regionaltågsstation Bureå 

Utöver ovan nämnda ändringar har endast redaktionella förändringar genomförts. 

 

Inkomna yttranden på planförslaget 
Under samrådstiden har 10 yttranden har kommit in enligt nedanstående förteckning 
varav 6 stycken yttranden med synpunkter, dessa sammanfattas och kommenteras 
nedan. Samtliga yttranden finns tillgängliga i sin helhet på Skellefteå kommun, samhälls-
byggnad. 

Yttranden från: Datum Kommentar 
Skanova 2022-05-04 Se nedan 
Skellefteå museum 2022-05-10 Se nedan 
Länsstyrelsen 2022-05-24 Se nedan 
Skellefteå kommun, support och lokaler 2022-05-24 Ingen erinran 
Skellefteå Kraft 2022-05-25 Ingen erinran 
Skellefteå kommun, kultur- och biblioteksavd. 2022-05-25 Se nedan 
Skellefteå kommun, samhällsbyggnad. 2022-05-25 Se nedan 
Lantmäterimyndigheten 2022-05-25 Ingen erinran 
Holmen Skog 2022-05-25 Ingen erinran 
Trafikverket Region Nord 2022-05-25 Se nedan 
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Sakägare 
Skanova 

Skanova har markförlagda teleanläggningar inom planområdet. Skanova önskar att så 
långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olä-
genheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Tvingas Skanova vidta 
undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter 
Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 

Kommentar: 

Nytt stycke med rubriken ”Tele”, har lagts till i planbeskrivningen. Skanovas synpunkter och 
önskemål har där tydliggjorts. Synpunkterna bedöms därmed tillgodosedda. 

Skellefteå museum 

Detaljplanen omfattar ett område omedelbart norr om Bureälven och i huvudsak väster 
om befintlig E4. Den planerade dragningen av Norrbotniabanan norr om Bureälven, pas-
serar genom en befintlig bebyggelsegrupp. I bebyggelsemiljön finns kulturhistoriska vär-
den, men de är inte registrerade som särskilt värdefulla och frågan om dessa hus är re-
dan avhandlad i yttrande till järnvägsplan. 

De rester av Burekvarnen som finns kvar norr om älven är registrerade fornminnen. Om 
”ingrepp i fornlämningen” inte kan undvikas, som det står i planbeskrivningen, måste till-
stånd för detta ingrepp sökas hos länsstyrelsen. Ett tillstånd som då generellt brukar inne-
bära arkeologisk undersökning. Denna skrivning bör förtydligas i planbeskrivningen. 

Skellefteå museum har i övrigt inget att erinra mot föreslagen detaljplan för Bureå rese-
centrum. 

Kommentar: 

Planbeskrivningen har förtydligats avseende fornminnet Burekvarnen. Synpunkten påverkar 
inte planförslaget. 

Holmen 

Holmen har inget att erinra mot planförslaget. Har en fråga angående plankartan och en 
illustrerad väg parallellt öster om järnvägen omedelbart norr om planområdet. 

Kommentar: 

På plankartan illustrerad väg avser en i järnvägsplanen planerad serviceväg för drift och 
underhåll av järnvägsanläggningen. Synpunkten påverkar inte planförslaget. 

Statliga 
Länsstyrelsen 

Överprövningsgrunder enligt 11 kap PBL  

Buller 

Av planbeskrivningen framgår det att det en bullerutredning tagits fram i samband med 
järnvägsplanen. Bullerpåverkan inom planområdet beskrivs i planbeskrivningen, men det 
är svårt att följa med i den beskrivning som ges. De bullerkartor som redovisas visar på 
eventuellt förhöjda ekvivalenta nivåer (trots bullervallar) i ett område som tycks bebyggt 
med bostadshus. Det är dock svårtytt eftersom kartbildema ger en så grov bild och det 
inte går att utläsa exempelvis fastighetsgränser eller annat som underlättar orienterbar-
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heten. Det vore också generellt sett en fördel att redovisa samtliga kartbilder med norr 
uppåt, för lättare läsbarhet. I planbeskrivningen framgår att två fastigheter kommer be-
höva bulleråtgärder, men dessa fastigheter ingår inte i planområdet. Det vore bra om det 
tydliggjordes vilka bulleråtgärder som krävs inom planområdet respektive utanför samt 
hur kommunen säkerställer genomförandet av dessa bulleråtgärder, detta kan även be-
höva säkerställas med relevanta planbestämmelser. 

Skyfall 

Det framgår inte om kommunen har beaktat skyfallskarteringen som Länsstyrelsen tagit 
fram, detta behöver tydliggöras inför granskning. 

Farligt gods 

Av planbeskrivningen förs resonemang avseende riskavstånd till farligt godsled, men det 
framgår inte hur detta säkerställs vid genomförande av detaljplanen. Detta behöver besk-
rivas och om behov finns även säkerställas med relevanta planbestämmelser. 

Geoteknik 

I planbeskrivningen beskrivs det ingående vilka jordarter som förekommer inom planom-
rådet. Inför granskning behöver detta kompletteras med en beskrivning av hur kommu-
nen bedömer att dessa geotekniska förhållanden påverkar den markanvändning som 
planförslaget möjliggör. Det behöver även beskrivas ifall ytterligare och mer detaljerade 
geotekniska utredningar krävs samt ifall det krävs särskilda åtgärder med tanke på de 
geotekniska förhållandena på platsen. Det behöver också beskrivas ifall dagvatten eller 
större regnhändelser påverkar stabilitet och risk för erosion inom planområdet. 

Miljökvalitetsnorm - vatten 

Sura sulfatjordar 

Det finns risk för förekomst av aktiva sura sulfatjordar inom planområdet, enligt SGU's 
modellering av förekomst av dessa jordar. Markavvattning och markarbete på dessa jor-
dar kan innebära en syresättning och därmed en risk för läckage av sulfat och metaller till 
Bureälven som är närmaste recipient. 

Kommunen anger att lämpliga åtgärder ska redovisas för att förhindra att dräneringsvat-
ten från sura sulfatjordar ska försura omgivande vatten. Inför granskning bör kommunen 
komplettera planhandlingarna med en beskrivning av riktlinjer och möjliga åtgärder för 
att minska risken för föroreningar från sura sulfatjordar till Bureälven. 

Vattenförekomsten Bureälven 

Kommunen behöver uppdatera beskrivningen av vattenförekomstens status till den sen-
aste bedömningen som är förvaltningscykel 3. Nuvarande beskrivning avser sannolikt för-
valtningscykel 2. Som ett exempel så har Bureälven inte god status för fisk och morfolo-
giskt tillstånd är inte klassat till god status. 

Enligt VISS, förvaltningscykel 3, har vattenförekomsten måttlig ekologisk status. Bedöm-
ningen av status för både konnektivitet och morfologiskt tillstånd är måttlig. Miljökvalitets-
normen är God ekologisk status 2027 och God kemisk ytvattenstatus och ingen försäm-
ring av status tillåts. 

I planhandlingarna ska en bedömning ske av risk för påverkan på möjligheten att följa 
MKN. Detta saknas i stor utsträckning. I planen anges" Intrånget i Bureälven blir begränsat 
under drifttid eftersom inget brostöd behöver placeras mitt i älven." Kommunen behöver 
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även göra en bedömning av påverkan inom närområdet för älven och ifall verksamheten 
kan leda till en försämring av morfologiska kvalitetsfaktorer. 

Övriga vattenfrågor 

Kommunen anger på sidan 13: "Vissa diken och vattendrag kommer dock att behöva grä-
vas om där de korsar järnvägen." Det är oklart vilka vattendrag som avses här och ifall det 
berör vattenförekomsten Bureälven. Detta/dessa vattendrag behöver beskrivas bättre. 
Den bäck som rinner genom planområdet ingår enligt uppgift i ett dikningsföretag (Lång-
backa m. fl. df 1928) och behöver hanteras därefter. Eventuella naturvärden i och i anslut-
ning till bäcken som rinner genom planområdet behöver beskrivas och ifall den fungerar 
som lekområde för vårlekande fiskarter eller för grodor. 

Dagvatten och avloppsvatten 

Beskrivningen av hur dagvatten från stationsområdet ska omhändertas sker mycket kort-
fattat och behöver utvecklas, ingen dagvattenplan är framtagen. Planen hänvisar inte hel-
ler till kommunens dagvattenstrategi. I planen anges "Omhändertagande av dagvatten 
ska ske lokalt inom kvartersmarken." och "Planområdet ligger inom kommunens verk-
samhetsområde för dricks-, spill och dagvatten." Planen behöver även omfatta en analys 
av risken för att dagvatten från planområdet kan påverka möjligheten att följa miljökvali-
tetsnormer för vatten. 

Synpunkter 

Gestaltad livsmiljö 

Ett nytt resecentrum i Bureå kan bli betydelsefull som mötesplats och knutpunkt. Detta 
gör gestaltningen av denna plats, med ingående byggnader och infrastruktur, extra bety-
delsefull. Av planbeskrivningen framgår att ett gestaltningsprogram tagits fram i samband 
med järnvägsplanen. Kanske är det några av de ambitioner som lyfts fram i programmet 
som kan vara viktiga att säkerställa med planbestämmelser? Detta för att inte riskera ex-
empelvis att framtida om- och tillbyggnader får en lägre gestaltningsmässig kvalitet. Även 
om ambitionerna initialt är genomarbetade och goda så kan många kompromisser eller 
ogenomtänkta lösningar bli aktuella längre fram. 

Kommentar:  

I planbeskrivningen redovisas bullerkartor från järnvägsplanens bullerutredning. Dessa har 
förtydligats. 

Detaljplanen redovisar planbestämmelser för skydd mot störning som utgår från järnvägs-
planens bedömning av nödvändiga åtgärder. För naturmarken öster om väg E4 anges krav på 
skyddsvall (vall1). För kvartersmark för järnväg anges med planbestämmelse [m2] att buller-
skyddsskärmar ska finnas på båda sidor om järnvägen. 

För närvarande finns inte någon skyfallskartering som omfattar aktuellt planområde. 

Inför granskning har en kvalitativ riskanalys genomförts. Resultatet från analysen har arbetats 
in i planhandlingarna. Planen har kompletterats med egenskapsbestämmelser angående 
säkerhetshöjande åtgärder inom kvartersmarken för ”Resecentrum” [T2]. 

Planområdet ligger inte inom skredriskområde. Med föreslagen avvattning av området enligt 
järnvägsplanens förslag bedöms större regnhändelser inte påverka stabilitet och risk för 
erosion.  

Exploatören/fastighetsägaren ska genomföra nödvändiga geotekniska undersökningar inför 
byggande av anläggningar inom planområdet. Inom detaljplanområdet genomförs för den i 
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järnvägsplanen fastställda järnvägsanläggningen och tillhörande vägar omfattande geo-
tekniska undersökningar. 

Angående sulfatjordar så ska de omhändertas enligt gällande föreskrifter och det styrs i 
byggskedet. Planbeskrivningen har kompletterats med en text om detta. 

Planbeskrivningen har kompletterats och förtydligats avseende bedömning av Bureälvens 
status utifrån den senaste bedömningen som är förvaltningscykel 3. En översiktlig bedömning 
har gjorts av Skellefteå kommun med stöd av Järnvägsplanens MKB avseende möjligheten för 
detaljplanen att följa miljökvalitetsnormerna.  

Byggandet av den nya järnvägen kommer att påverka Bureälven. För Trafikverkets järnvägs-
projekt har en miljökonsekvensbeskrivning upprättats som beskriver påverkan och nödvändiga 
åtgärder. 

Planerad markanvändning inom planområdet bedöms inte i någon större grad påverka 
möjligheten att följa miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten Bureälven. 

Planbeskrivningen har förtydligats avseende det vattendrag som idag passerar genom plan-
området och som med anledning av den nya järnvägen kommer att omledas väster om järn-
vägen utanför detaljplaneområdet. I järnvägsplanen hanteras påverkan på markavvattnings-
företag och nödvändiga åtgärder. 

I planbeskrivningen har avsnittet om dagvatten utvecklats och förtydligats. Avvattning av 
området ska förhålla sig till kommunens dagvattenstrategi och följer järnvägsplanens förslag 
till avledning av dagvatten genom diken. Med järnvägsplanens inarbetade åtgärder bedöms 
påverkan på vattendragen till stor del kunna begränsas. Övriga markområden inom detalj-
planen blir till stor del hårdgjorda. Användningarna natur [NATUR], gata [GATA] och väg [VÄG] 
ska nyttjas för fördröjning av dagvatten främst med hjälp av planteringar och svackdiken. Även 
dagvatten inom kvartersmark ska omhändertas genom fördröjning. 

Med stöd av Järnvägsplanens MKB, planbestämmelser i aktuell detaljplan och under förut-
sättning att kommunens dagvattenstrategi följs gör Skellefteå kommun analysen att den 
kemiska eller ekologiska statusen inte kommer påverkas negativt för någon av de berörda 
ytvattenförekomsterna. Detaljplanen bedöms därmed inte påverka inte möjligheten att uppnå 
fastställda miljökvalitetsnormer. 
 

Trafikverket Region Nord 

I detaljplanen har angetts GATA1 där det i järnvägsplanen är allmän väg och markansprå-
ket i järnvägsplanen är vägrätt. Detta måste korrigeras i detaljplanen, ändra från GATA till 
VÄG. Vilket ändamål det ska vara för den kommunala GC-vägen behöver studeras 
ytterligare. 

Under genomförande i planbeskrivningen framgår att den planerade järnvägen och dess 
vägtrafiklösningar kräver att ett antal fastigheter löses in inom och i anslutning till plan-
området. Och att detta ska genomföras av Trafikverket inom järnvägsprojektet. Trafik-
verket kommer att lösa in de markområden som ligger som järnvägsmark i JP06. I vissa 
fall handlar det om bostadsfastigheter eller större fastigheter vars "tomtyta" sträcker sig 
även utanför området för järnvägsmark, i dessa fall kommer Trafikverket att lösa in hela 
bostadsfastigheten alternativt hela det område som räknas som "tomtyta" och sedan 
överlåta "restområden" till kommunen. För de markytor där Trafikverket inte gör några 
permanenta markanspråk, svarar dock kommunen för inlösen. 

Trafikverket håller med om att en kvalitativ riskanalys bör genomföras för att få fram mer 
specifika riskreducerande åtgärder. 
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Kommentar: 

Kommunen ska ordna, upplåta och underhålla de allmänna platser som kommunen är 
huvudman för. Det finns inget formellt hinder för att väg 826, Strömsholmsvägen, ingår i 
detaljplanen. I detaljplan skiljer man på begreppen ”väg” som allmän plats och ”allmän väg” 
enligt Väglagen. Vad som är en allmän väg regleras inte i en detaljplan. Staten kan vara 
väghållare för gata inom detaljplan. Gatan är då samtidigt allmän väg. I sådana fall är det 
staten som är skyldig att anlägga och underhålla gatan.  

I Boverkets handbok om plan- och bygglagen anges att markanvändningen VÄG används i 
detaljplan för de stråk som ingår i det sammanhängande huvudnätet med hög framkomlighet, 
stort korsningsavstånd, stort trafikflöde och få utfarter. VÄG används främst för trafik till, från 
och genom en ort samt mellan olika områden inom en ort. I aktuell detaljplan har väg E4 
användningen VÄG1, genomfartsväg. 

För väg 826 har användningen GATA1, huvudgata, bedömts lämpligare då en gata avgrenas 
från huvudnätet och ingår i lokalnätet, har lägre framkomlighet och ofta många utfarter. 
Användningen GATA används för gator som främst är avsedda för trafik inom en ort eller för 
trafik som har sitt mål vid gatan. 

I detaljplanen anges för allmän plats på vardera sidan om E4 markanvändningen NATUR. 
Denna markanvändning innefattar gång- och cykelvägar.  

Inför granskning har en kvalitativ riskanalys genomförts. Resultatet från analysen har arbetats 
in i planhandlingarna. Planen har kompletterats med egenskapsbestämmelser angående 
säkerhetshöjande åtgärder inom kvartersmarken för ”Resecentrum” [T2]. 

Kommunala 
Skellefteå kommun, kultur- och biblioteksavdelningen 

Detaljplanen nämner Trafikverkets gestaltningsprogram "Gestaltningsprogram Norrbot-
niabanan, Grandbodarna- Södra Tuvan" där betydelsen av att säkra en hög arkitektonisk 
kvalitet i projektet nämns. Kultur- och biblioteksavdelningen vill betona att även konsten 
och kulturen är viktiga delar i att säkerställa och aktivera de gestaltande kvalitéer som 
förstärker ett hållbart, tryggt och välkomnande resecentrum. 

Vi vill därför medverka aktivt i det fortsatta arbetet med områdets gestaltning och över-
gripande identitetsstärkande utformning. 

Kommentar: 

Kultur- och biblioteksavdelningen kommer även fortsättningsvis att kunna delta i arbetet med 
gestaltningen och den offentliga konsten i området. Synpunkten påverkar inte planförslaget. 
 

Skellefteå kommun, samhällsbyggnad 

Gator och Parker 

Skötselnivå på gator, parkytor och samlingsytor kring resecentret behöver bestämmas. 

Vatten och Avfall 

Texten " verksamhetsområde för dricks-, spill- och dagvatten" ändras till "verksam-
hetsområde för dricksvatten och spillvatten." (Området är alltså inte inom verksam-
hetsområde för dagvatten). 
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Texten "Området ska anslutas till kommunalt VA" ändras till "Området ska anslutas till 
kommunalt vatten- och spillvatten." 

Dagvatten ska omhändertas lokalt. Det måste skapas säkra avrinningsvägar för säker 
bortledning av dagvatten vid extrem nederbörd, vilket ska utredas innan planens 
genomförande. 

Kommentar: 

Planbeskrivningen har ändrats enligt förslag under i avsnittet Vatten och avlopp. Dagvatten-
hanteringen ska ske enligt kommunens dagvattenstrategi och följer järnvägsplanens förslag till 
avledning av dagvatten genom diken. Innan genomförandet, i samband med projektering av 
planområdet, ska dagvattenlösningar utredas och godkännas av kommunen.  

Skötselnivå på offentliga ytor vid resecentrum regleras inte i detaljplanen. Beslut om budget för 
drift och underhåll av dessa ytor sker i ett senare skede.  

Synpunkterna påverkar inte planförslaget. 

 

 

Samhällsbyggnad 
Fysisk planering, plan 

 

 

Therese Kreisel   Richard Widman 
verksamhetschef plan   planingenjör 

 

 

Frida Feil    Åsa Wallin 
planarkitekt   planingenjör 
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