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Granskning 
Detaljplan för Bureå resecentrum m.m.  
inom serviceorten Bureå, Skellefteå kommun, Västerbottens län 
Samhällsbyggnad ställer ut ett förslag till detaljplan för Bureå resecentrum m.m. 
Planområdet ligger omedelbart norr om Bureälven och väster om E4, drygt en kilometer 
nordväst om centrala Bureå.  

Planen upprättas med standardförfarande. 

Syftet med planen är att möjliggöra nybyggnad av resecentrum för tåg- och busstrafik i 
anslutning till ny järnväg samt gång- och cykelväg med passage under väg E4 i samband 
med utvecklingen av Norrbotniabanan och dess järnvägsplan. Planen ska i övrigt också 
anpassas efter järnvägsplanen med anledning av Norrbotniabanan. Planen syftar även till 
att möjliggöra ny markanvändning för handels- och kontorsändamål mellan 
resecentrumområde och E4.  

Efter genomfört samråd, som skedde mellan 4 maj–25 maj 2022 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]. 

• 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]. 
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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. 

Möjlighet ges här till att granska det slutgiltiga förslaget innan det går upp för antagande. 

Här finns planen utställd för granskning 2 mars–23 mars 2022: 

Stadshuset, entréplan, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå 
Öppettider: måndag–fredag 07.00–17.30, dag före röd dag 07.00-16.00 

Café Träffpunkten/Biblioteket, huvudentrén, Norra Ågatan 1, Bureå 
Öppettider: måndag, tisdag, torsdag och fredag 08.30–15.00,  
onsdag 08.30–17.00 

Kommunens webbplats: www.skelleftea.se/detaljplaner 

Synpunkter 

Vi vill ha dina synpunkter på planförslaget senast 23 mars 2022. 
Skriv ner dem och skicka till: 

Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå 
eller bygg-ochmiljo.namnden@skelleftea.se 

Uppge ärendenummer 2021-5593, samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning. 

Den som inte lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan 
förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen. 

Detaljplanen beräknas gå till bygg- och miljönämnden för antagande den 20 april 2023. 

Har du frågor kan du kontakta samhällsbyggnads planverksamhet via kommunens 
kundtjänst på 0910–73 50 00.  

Samhällsbyggnad 
Fysisk planering, plan 

 

Richard Widman Frida Feil Åsa Wallin 
Planingenjör  Planarkitekt Planingenjör 
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