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Bakgrund 

Skellefteå kommun har en vision om att bli en 

jämställd och framsynt tillväxtkommun, 

attraktiv att bo och verka i, med målet 80 000 

invånare år 2030. Utveckling av områdena i 

och kring Skellefteå stad är ett viktigt steg i rätt 

riktning. Målbilden för Skelleftedalen är ett 

sammanhängande och grönt stadsområde 

som spirar i dalgången längs älven. 

Utvecklingen av Södra Sunnanå stärker den 

långsiktiga målbilden genom att utforma en tät 

stad längs älven, stärka platsens karaktär och 

identitet, möjliggöra för ett ekologiskt hållbart 

stadsliv och skapa förutsättningar för enkla 

resor på människors villkor.    

Syfte  

Syftet med planprogrammet är att ta fram en 

vision och ett koncept för hur det utpekade 

området kan förändras inom några år, med 

målet om 600-700 nya bostäder. Samtidigt 

som programmet ska inrymma många 

bostäder ska fokus också ligga på att tillskapa 

ett väl gestaltat område som inbjuder till liv 

mellan husen. Stor vikt ska läggas vid att 

bibehålla gröna stråk och kopplingar mellan 

Rösbergets friluftsområde och ”befintliga 

Sunnanå”. Området ska också planeras utifrån 

barnens nyttjande, med skolområdet som en 

viktig målpunkt.  

Planprogrammet blir ett viktigt 

inriktningsdokument som kan hjälpa till att 

svara på övergripande frågor i samband med 

den kommande detaljplaneringen.  

Kommunala beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutade 2020-12-17 

att ge uppdrag till samhällsbyggnads 

planverksamhet att upprätta ett planprogram 

för det aktuella området.  

Processen 

Vad är ett planprogram?  

Ett planprogram kan vara det första steget i en 

detaljplaneprocess enligt plan- och bygglagen 

(PBL). Ett program berör ofta ett större 

geografiskt område som i senare skede kan 

komma att bestå av flera detaljplaner.  

I planprogrammet anger kommunen sin 

viljeinriktning för hela området genom att 

formulera utångspunkter och riktlinjer som blir 

vägledande för den fortsatta planeringen. 

Programmet ger möjlighet att föra en tidig 

dialog och är ett tillfälle att samtala om behov. 

Det kan också bidra till att lägga grunden för 

den gestaltning som tas fram i kommande 

detaljplaner. Ett planprogram är inte juridiskt 

bindande, det är vägledande för kommande 

skeden. 

Planprogrammet upprättas i samråd med 

länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, 

kommunala förvaltningar, samt berörda 

fastighetsägare i området. 

  

Inledning 
Varför gör vi ett program för området? 
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Kommunala styrdokument 

I arbetet med ett planprogram är det viktigt att 

de föreslagna åtgärderna också stöds av 

tidigare fattade beslut och antagna strategier. 

Nedan ges en orientering över de mest 

relevanta för arbetet med Södra Sunnanå. 

Skellefteå 2030 

Skellefteå 2030 är kommunens 

utvecklingsstrategi som antogs av 

kommunfullmäktige i juni, år 2015. För att 

Skellefteå ska kunna möta framtidens 

utmaningar måste vi växa.  

”Skellefteå – en framsynt och jämställd 

tillväxtkommun, attraktiv att och verka i, med 

målet att ha 80 000 invånare år 2030” 

För att nå målet om 80 000 invånare är det 

viktigt att skapa attraktiva och varierande livs- 

och upplevelsemiljöer där en koppling till älv, 

sjö och hav är centrala värden.  

Strategin pekar ut fyra övergripande områden 

att prioritera i utvecklingsarbetet. För varje 

strategiområde har tre mål med 

insatsområden formulerats som ska följas upp. 

Det är framför allt strategiområdena ”Hållbara 

och varierade livsmiljöer” och ”Överbryggade 

avstånd” detta planprogram kan kopplas till, 

med målen ”utformat för nästa generation”, 

”enklare etablering för alla” och ”enkla resor på 

människors villkor” med insatsområdena:  

Mål: Utformat för nästa generation 

• Inbjudande och trygga fysiska miljöer för 

att möta en mångfald av behov ska 

Skellefteå ha en blandning av olika 

gestaltade miljöer, varierad bebyggelse och 

en tydlig koppling till hav, sjö och älv. 

Dessutom ska de fysiska miljöerna vara 

trygga, tilltalande och tillgängliga. 

 

Mål: Enklare etablering för alla 

• Variationsrikt och växande bostadsbestånd 

Skellefteå ska vara en plats där människor 

hittar hållbara boendeformer som möter 

människors behov och önskningar genom 

hela livet. För att motverka bostadsbristen 

behöver vi i Skellefteå därför bygga nytt – 

såväl hyresrätter som bostadsrätter och 

villor. Bostadsbeståndet och nya former av 

boenden ska anpassas efter en ökande 

befolkning och utvecklas i linje med de sätt 

som människor vill bo på. 

Bild 1. Illustration över planprogramprocessen 

 

Planprogram-

processen 

Detaljplane-

processen 
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Mål: Enkla resor på människors villkor 

• Det ska vara enkelt att resa i Skellefteå, 

både mellan tätorter och inom staden. 

Med väl utbyggda lösningar för såväl 

kollektivtrafik som gång- och cykeltrafik blir 

det dessutom lätt för alla människor att ta 

eget ansvar för klimat, miljö och hälsa.  

Riktlinjer för hållbart byggande 

Skellefteå kommun antog år 2014 riktlinjer för 

hållbart byggande för att ge ett tydligt budskap 

om att Skellefteå kommun vill att alla ska välja 

att bygga hållbart. Att följa riktlinjerna är ett 

frivilligt åtagande och dokumentet är en 

vägledning som ska inspirera exploatörer och 

byggherrar att göra hållbara val. För de som 

ingått avtal med kommunen, exempelvis 

byggherrar som vill köpa kommunal mark eller 

har egen mark som ska bebyggas, ligger det på 

båda parter att följa riktlinjerna.  

Syftet med riktlinjerna 

Alla byggprojekt innebär en slags 

”hållbarhetsskuld” eftersom vi tar resurser och 

platser i anspråk. Syftet med riktlinjerna är att 

reglera och kompensera den skulden och 

säkerställa att våra erfarenheter blir ny 

kunskap till kommande byggprojekt.  

Utgångpunkten för vår vision är att vi ger 

tillbaka de resurser vi tar i anspråk. Detta 

genom att kompensera för den 

hållbarhetsskuld som uppstår vid byggprojekt. 

• Allt som byggs inom Skellefteå kommun 

bidrar till att skapa attraktiva livsmiljöer 

och goda livsbetingelser för alla.  

• Genom en god planering utvecklas socialt 

hållbara miljöer, både idag och i framtiden. 

• Genom val av byggprocesser och sunda 

material är vi resurseffektiva och minskar 

vår miljö- och klimatpåverkan. Vi blir ett 

föredöme för omvärlden.  

• Alla investeringar i början av ett 

byggprojekt bidrar på lång sikt till 

mervärden för ekonomi, klimat och 

människans vistelsemiljö.   

 

Social hållbarhet  

Den livsmiljö vi tar i anspråk lämnar vi också 

tillbaka 

• Det vi bygger och platsen vi tar i anspråk 

blir ett tillskott till omgivningen.  

• Det vi bygger har god arkitektur där form, 

färg och material bidrar till en vistelsemiljö 

som är trygg och tillgänglig för alla.   

• Det vi bygger låter oss forma vår egen 

vardag.  

Ekologisk hållbarhet   

Det gröna vi tar i anspråk lämnar vi också 

tillbaka 

• Det vi bygger tar vara på platsens naturliga 

förutsättningar och bidrar till biologisk 

mångfald.  

• Det vi bygger har liten påverkan på miljö 

och klimat.   

• Det vi bygger håller länge och gör det 

enkelt att leva hållbart.  

Ekonomisk hållbarhet   

Det våra byggnader förbrukar lämnar vi också 

tillbaka. 

• Det vi bygger har ett tydligt syfte och en 

dialog med alla aktörer, i ett tidigt skede.  

• Det vi bygger baseras på hållbara val, 

tydliga rutiner och livscykelkostnader.  

• Det vi bygger ska vara tekniskt bra, enkelt 

och lättanvänt, och spara resurser.  
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Dagvattenstrategi (2016) 

Det finns många syften med att ta hand om 

dagvatten. Det kan vara allt från att minska 

risken för översvämningar, 

föroreningsbelastningen på sjöar och 

vattendrag eller helt enkelt för att  VA-nätet 

inte klarar av ett högre flöde än vad det tar 

emot i dag. Skellefteå kommun har tagit fram 

en dagvattenstrategi med 8 mål.  

För att nå de uppsatta målen har en 

prioriteringsordning tagits fram som alltid ska 

följas när det gäller dagvattenhantering:  

1. Lokalt omhändertagande av dagvatten 

ska vara det första alternativet vid 

planering och exploatering inom 

Skellefteå kommun.  

2. Om lokalt omhändertagande inte är 

möjligt, inte räcker till eller av andra 

orsaker är olämpligt ska dagvattnet ledas 

till en lämplig plats för omhändertagande 

via exempelvis dammar. 

3. Dagvattenledningar direkt till recipient får 

endast användas när alla andra alternativ 

och recipientens påverkan är utredd. 

Hållbarhetsprogram (2018) 

Skellefteå kommuns hållbarhetsprogram 

”Hållbar välfärd 2030” syftar till att 

sammanställa och redovisa kommunens  

hållbarhetsarbete. 

Folkhälsopolitiskt program 

Världens bästa hälsa, på lika villkor för hela 

befolkningen. 

Träbyggnadsstrategi (2014) 

Skellefteå ska vara Europas ledande hållbara 

kommun och centrum för modernt 

träbyggande. 

 

 

 

Trafikprogram (2020) 

Kommunen ska ha en sammanhållen 

trafikplanering för samtliga trafikslag. De 

enskilda trafikslagen ska ses som en del av ett 

transportsystem där hållbart resande och hela 

resan står i fokus.  

Riktlinjer för parkering (2019) 

Riktlinjerna för parkering anger den 

övergripande inriktningen för hur parkering 

ska hanteras i Skellefteå kommun, såväl i 

befintlig miljö som vid nybyggnation. 

Ramprogram för fritidshem och skola 

Skellefteå kommun har mål om att skolgårdars 

utemiljö ska delas in i en trygg zon, en vidlyftig 

zon och en vild zon. Den trygga zonen finns 

nära byggnaden. Där ska tempot upplevas 

lugnare. Den vidlyftiga zonen ska ge utrymme 

för rörelse i olika riktningar  Den vilda zonen 

ger eleverna möjlighet att utforska på egen 

hand och uppleva avstånd från omvärlden och 

bör vara vegetationsklädd. 

Ramprogram för förskolans lokaler 

och miljöer  

Skellefteå kommun har också mål om att 

förskolans utemiljö ska delas in i en trygg zon, 

en vidlyftig zon och en vild zon. Utemiljön ska 

bestå av en tillräcklig friyta som är tillgänglig 

för barnens lek. När Skellefteå kommun bygger 

förskolor bör dessa rymma minst 4 hemvist 

och vara två plan. 

Kulturplan 2020-2023 (antas 2021) 

I kulturplanen beskrivs frågor kring gestaltning 

och livsmiljö ( i aspekter av 

konst/kultur/kulturarv/kreativitet/demokrati 

och entreprenörskap kopplat till miljö/plats)  
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Kollektivtrafikplan (2019)  

Planen syftar till att beskriva vad kommunen 

avser göra för kollektivtrafiken, hur beslut och 

åtgärder ska följas upp, samt hur kommunen 

ska arbeta för att nå målen i 

utvecklingsstrategin. 

Cykelplan (2011)  

Skapa ett logiskt gång- och cykelvägnät som 

kopplar samman viktiga mål. Öka andelen 

cykeltrafik genom att förbättra cyklistens 

förutsättningar i trafiken. Minska antalet 

cykelrelaterade personskador. Visa på olika 

förslag till åtgärder för ett ökat cyklande. 

Enprocentsregeln 1962 

Enprocentsregeln tillämpas på alla ny- eller 

ombyggnationer av kommunala lokaler sedan 

1962. Regeln innebär att 1% av den 

projekterade byggkostnaden läggs på 

konstnärlig gestaltning. Konsten och 

byggnadens arkitektur ska samspela och bland 

annat bidra till att forma stadsmiljön. 

Barnperspektivet 

Sedan 2020 är Barnkonventionen en del av 

svensk lagstiftning genom Barnrättslagen (SFS 

2018:1197). Det innebär att alla barn har rätt 

till alla rättigheter och inget barn får 

diskrimineras på någon grund. Barnets bästa 

ska beaktas vid alla beslut som rör barn. Alla 

barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling 

och alla barn har rätt att uttrycka sin mening 

och få den respekterad.  

På Södra Sunnanå har vi valt att se till barnens 

perspektiv i den fysiska planeringen genom två 

kategorier.  

Vardagsliv och hälsa 

Barn och unga måste själva kunna förflytta sig 

säkert genom staden till sina mötesplatser för 

att utveckla sin självständighet och 

platskännedom. Trafikmognad kommer först 

när barnet är i tolvårsåldern och kan uppfatta 

vad som händer runt dem och om något utgör 

en risk. Därför krävs väl planerade och 

trafiksäkra miljöer med närhet till 

kollektivtrafik. Staden och dess delar ska skapa 

god orientering och med goda kopplingar 

mellan stadsdelarna.  

Barn ska inte utsättas för buller och 

luftföroreningar men barn leker överallt där 

det är möjligt och det är därför viktigt att 

miljöer i anslutning till bostäder är 

hälsosamma. 

Natur, rörelse och lärande 

Barn behöver platser där de möter andra och 

samspelar. Barn behöver platser för rörelse 

och fantasi. Platser av olika karaktär främjar 

ett barns lärande och rörlighet. Närheten till 

natur skapar förståelse och insikter om 

densamma och skapar en vidare nyfikenhet att 

utforska och lära. Många åldrar tillsammans på 

en och samma plats främjar lärande och 

samspel. Även att bli sedd och hörd i 

processen för utformning av en fysisk plats är 

en del i samspel och lärande. 
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Bild 2. Lekande barn 
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Programområdet 

Programområdet ligger i den södra delen av 

Skellefteå stad, inom stadsdelen Sunnanå, som 

ligger mellan Sörböle i öst och byn Lund i 

väster. Programområdet omfattar skolområdet 

i norr och Nyckelgatan i söder, samt 

skogsområdet mot cirkulationsplatsen 

Falkträskvägen och Lantmannagatan.  

Området utgörs av ca 60 hektar och består av 

områden med olika karaktär och användning. 

Baserat på geografiskt läge och nuvarande 

användning beskriver planprogrammet tre 

delområden inom programområdet, Grubban 

(1), Nyckelgatan (2) och Backen (3).  

Marken inom programområdet ägs av 

Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft AB, 

Broholmen Invest AB, HSB 

Bostadsrättsföreningen Nyckeln, HSB-

Bostadsrättsförening Travet samt av 

privatpersoner. 

Tidigare ställningstagande 

Översiktsplan 

Den fördjupade översiktsplanen för 

Skelleftedalen (FÖP Skelleftedalen) antogs av 

kommunfullmäktige i januari 2020. Där pekas 

mark för 5000 nya bostäder ut, varav ca 900 av 

dessa finns inom stadsdelen Sunnanå. Nedan 

beskrivs förutsättningar och 

rekommendationer för fortsatt planering inom 

programområdet. 

Ett nytt huvudcykelstråk föreslås längs med 

Lantmannagatan. Goda kopplingar för 

fotgängare och cyklister mellan de södra och 

norra delarna ska eftersträvas.  

Närheten till gröna områden och stråk på 

Sunnanå är viktiga för rekreation. Viktiga 

Förutsättningar 
Vad har vi för utgångsläge egentligen? 

 

1 

2

 

3
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målpunkter är badplatsen vid Falkträsket, 

Älvsrummet, Falkberget och Rösberget med 

elljusspår. Rösberget är en viktig tätortsnära 

skog för boende i de södra stadsdelarna och 

nyttjas aktivt av det rörliga friluftslivet idag. . 

Möjlighet att utvidga motionsspåret finns, med 

större närhet till invånarna på Falkträsket och 

längs Lantmannagatan. Utvecklingen kan 

utredas vid exploatering av Södra Sunnanå. 

Rösberget och norrsluttningen håller bitvis 

höga naturvärden vilket är viktigt att ta hänsyn 

till i det fortsatta arbetet. 

Ingen förändrad markanvändning föreslås 

inom områden som används för skol- och 

förskoleändamål. Om verksamheten behöver 

utöka inom planperioden ska byggnation inom 

fastighet och på höjd utredas i första hand. I 

FÖP Skelleftedalen rekommenderas också att 

nya förskolor kan placeras inom befinliga 

bostadsområden om det anses lämpligt.  

Vid skolan finns ett större grönområde som 

nyttjas för bland annat idrott och det kan ses 

som möjlig utbyggnadsriktning för 

skolverksamhet. Stor utvecklingspotential finns 

här men det finns också risk för översvämning 

vid extrema skyfall, vilket ska beaktas. I 

anslutning till skolområdet finns ett grönt 

stråk i östvästlig riktning. Här finns sociala 

ytor och området är viktigt för närboende i 

flerbostadhusområdet och 

förskoleverksamheten med god tillgänglighet. 

Området är också viktigt för 

dagvattenhantering. 

Ett större område för bostadsändamål pekas 

ut söder om Lantmannagatan. Här 

rekommenderas i FÖP Skelleftedalen att en 

större exploatering är lämplig, med ca 500 

bostäder. Mellanrummen ska tas tillvara och 

närheten till skog och rekreation lyftas fram i 

planeringen. Gröna kopplingar i nord-sydlig 

riktning ska bevaras. Lämplig våningsantal är 

4-6 våningar. I den fördjupade översiktsplanen 

lyfts behovet av att en utveckling av Rösberget 

bör utredas vid exploatering av Södra 

Sunnanå. Kopplingar till eventuell skolskog ska 

säkras.  

Ytterligare ett område för bostadsändamål är 

det norr om Nyckelgatan. Här föreslås en 

exploatering med flerbostadshus i 4-6 

våningar. En ny entré till Nyckelgatan skapas 

som synliggör och kopplar samman området 

med resten av Sunnanå och fin utsikt mot 

staden kan skapas. Det är en möjlig 

lokalisering för ett landmärke.  

Vid exploatering av ovan nämnda 

bostadsområden måste åtgärder för avrinning 

och dagvattenhantering utredas. Detta för 

att inte skapa negativ påverkan på 

Lantmannagatan och parkområde i öst-västlig 

riktning. 

Detaljplan 

Gällande detaljplaner inom 

planprogramsområdet är:   

• Stadsplan för östra delen av stadsdelen 

Sunnanå (antagen 1973).  

Denna plan fastslår att det område där 

Sunnanåskolan finns ska användas för 

skoländamål och att området söder 

därom, mot Lantmannagatan, bör 

iordningställas som en 

stadsdelsidrottsplats 

• Södra kommundelen Sunnanå samt kv. 

Volten mm (antagen 1970).  

Denna plan pekar ut ett område för 

bostäder vid Nyckelgatan samt att området 

mellan Nyckelgatan och Lantmannagatan 

ska var park eller annan grönska 

• Kv. Fjärilen, Humlan m.fl. (antagen 1973). 

Denna plan berör den del av 

planprogramsområdet som utgörs av en 

handelstomt och pekar ut att det är just 

handel som ska vara användningen här 

• Bussgata mellan Lantmannagatan och 

Nyckelgatan (antagen 1992). 

Sörvalla idrottsplats mm (antagen 1989). 

Planen fastslår att området kring 

korsningen 

Lantmannagatan/Karlgårdsleden ska ha 

användningen park och idrott. 
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Så här används  

området idag 
Bebyggelse 

Bostäder  

Stadsdelen Sunnanå som helhet består i 

huvudsak av bostäder. Den friliggande 

enfamiljsvillan är den vanligaste bostadstypen. 

Inom planprogramområdet finns dock inga 

villor eller radhus i dagsläget då det till stora 

delar obebyggt, med undantag för Nyckelgatan 

där ett större område med flerfamiljshus finns.  

Arbetsplatser 

Verksamheternas mångfald är låg i stadsdelen, 

men inom planområdet finns det en F-6-skola, 

förskolor, en idrottsplats och en pizzeria. 

Utanför planområdet, finns en kyrka, två 

kyrkogårdar och ytterligare några förskolor. 

Planområdet angränsar till ett mindre 

verksamhetsområde på Sörböle med inslag av 

sällanköpsvaror, kontor, mindre verkstäder 

samt ett gym. Sydöst om planområdet finns en 

travbana.   

Skola och förskola  

På Sunnanå finns en grundskola för elever från 

förskoleklass till årskurs 6. Skolan ligger i 

programområdets norra del, mot 

Skråmträskvägen. Skolan har renoverats och 

byggts ut för att kunna ta emot fler och ger 

idag plats för 375 elever. Sunnanåskolan anses 

idag vara fullbelagd.   

Inom stadsdelen finns totalt fem förskolor och 

utredning om ett eventuellt ökat behov pågår. 

Inom planområdet finns ingen förskola men i 

direkt anslutning till skolområdet ligger 

Sunnanå förskola med 6 avdelningar.  Invid 

Falkträskvägen ligger en nybyggd förskola  och 

på samma fastighet medger byggrätten plats 

för ytterligare en. Verksamheterna nyttjar 

närområdet och samt skolskog och elljusspår 

på Rösberget.  

Lek, rekreation och 

naturmiljö  

Det gröna upplevs alltid nära på Sunnanå, 

oavsett om du befinner dig i villaområdena 

eller i något av stadsdelens 

flerbostadshusområden. Den omgivande 

grönskan utgörs av älvsrummet i norr med 

dess tydliga kulturarv, Falkträsket ,Falkberget 

samt Rösberget  i söder. De två gröna stråken 

inom stadsdelen  utgör plats för lek och 

rekreation . Kyrkogårdarna tillför även de 

lummighet och plats för avkoppling och 

stillhet. Genom den kommande Karlgårdsbron, 

ökas tillgängligheten till Nordanå 

kulturområde för invånarna på Sunnanå och 

Sörböle.  

De tätortsnära skogsområdena inom 

planprogramsområdet används av det rörliga 

friluftslivet och skolverksamheten för 

bärplockning, promenader och utflykter. 

Naturvärden 

Inom området har det noterats förekomst av 

fladdermöss och en inventering av dessa ska 

göras under 2021. 

Inom programområdet har en översiktlig 

naturvärdesinventering genomförts, se kartan 

på nästa sida. Inventeringen redovisar olika 

typer av skog och en klassning är gjord 

därefter. Den mest värdefulla naturen finns 

utanför programområdet , på Rösbergets topp 

(röd markering). Uppe på toppen möts man av 

hällmark med flertalet gamla tallar som 

passerat 250 år och även gamla senväxta 

granar. Naturvärdet på toppen är främst 

kopplat till det gamla träden och inslag av 

enstaka torrakor och död ved. På bergets 

branta, klippiga norrslutning står en äldre 

flerskiktad grandominerad skog med bitvis 

riklig förekomst av döda stående och liggande 
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träd. Inom området finns noterad garnlav och 

spår av hackspett och spillkråka. Markskikten 

domineras av vitmossa och blåbärsristyp och 

grundvattet står högt vilket innebär att 

skogenfyller en viktig funktion genom att den 

binder en hel del vatten genom den växtlighet 

som finns idag. Inom dessa områden med 

naturvärden finns ett flerral stigar som visar på 

att det rör sig en hel del folk i området i olika 

väderstreck. 

Det finns stora områden med ungskog och 

hyggen (rosa). Inom dessa områden finns det 

enskilda naturvärdesträd sparade som bör 

bevaras i ”livet mellan husen”. Söder om 

Lantmannagatan växer en grandominerad 

produktionsskog (lila) som till stora delar är 

underröjd och dikad. Markskitet domineras av 

vitmossa och blåbärsris och markfuktigheten 

är bitvis mycket hög med synligt vatten i 

svackor. 

Karta 1. Översiktlig naturvärdesinventering på Södra Sunnanå 
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Utöver de områden med höga naturvärden 

finns även några områden som bedöms vara 

viktiga för för det rörliga friluftslivet och som 

tätortsnära skog (ljusgrön). Dessa områden 

ligger på moränryggar i landskapet och är 

således torrare mark med marksikt av 

lingoristyp. Dessa områden är trevliga 

blandskogar som till viss del är underröjda. I 

Väster växer en trevlig pelartallskog som är 

mycket välkomnande med ett flertal stigar 

(mörkgrön). Dessa områden är  

upplevelsemässigt trevliga för promenader 

och spontanlek, även om dessa partier inte har 

höga ekologiska värden. Närheten till 

förskoleverksamheten kommer att vara till stor 

nytta för den pedagigiska verksamheten. 

Rösberget friluftsområde  

Rösbergets friluftsområde ligger i anslutning 

till södra Sunnanå och är idag ett välbesökt 

område för boende söder om älven. 

Tillsammans med Falkträskets friluftsområde 

finns fantastiska möjligheter för den som vill 

vara aktiv. Ett brett utbud av 

friluftslivsaktiviteter i form av vandring, 

klättring, vinterbad och sommarbad. Men även 

eljusspår och stigar för MTB-cykel. Många 

vackra vyer finns också att uppleva. 

Uppe på Rösbergets topp finns en välbesökt 

hällmarksskog som även nyttjas av 

Sunnanåskolan. Naturvärdena på Rösberget är 

utgörs till stor del av de 200-300-åriga tallarna 

uppe på toppen och granskogen nedanför den 

klippiga, branta norrsidan av berget där det 

växer rikligt med hänglavar, bla garnlav och 

det finns en hel del lågor och stående död ved. 

Från toppen är det fin utsikt över staden och 

det finns trevliga platser för fikapauser med 

vindskydd och grillplats. Rösberget är rikt på 

stigar som nyttjas flitigt sommar som vinter. 

Utöver promenader, med och utan hund, är 

området välbesökt av motionärer till fots eller 

med MTB-cykel samt skidor vintertid.  

Rösbergsområdet används regelbundet av 

Skellefteå orienteringsklubb för både tränings- 

och tävlingsverksamhet. Eljusspåret sköts idag 

av Sunnanå sportklubb och merparten av dem 

som nyttjar spåret vintertid idag är boende i 

närområdet. Spåret anses vara utmanande för 

skidåkning. 

Området är en viktig tätortsnära skog för 

boende på Sunnanå och Sörböle samt som 

skolskog. När Sunnanå och Falkträskområdet 

förtätas är det viktigt att behålla bergets 

naturvärden samt gröna stråk in och ut till 

Rösberget 

Lek och aktivitet  

Falkträsket, Sörvalla och Rösbergets 

friluftsområde är viktiga målpunkter för lek 

och aktivitet inom och i direkt anslutning till 

programområdet. Inom programområdet finns 

ingen iordningsställd allmän lekplats dock 

finns det i angränsande bostadsområden på 

Falkträsket och Sunnanå. 

Programområdet omfattar en del av det gröna 

parkstråket som går i öst-västlig riktning 

genom Sunnanå, söder om Bogårdsvägen. 

Stråket är bilfritt och används av de 

närboende. I stråket men utanför 

programområdet finns bland annat en lekplats 

och några kullar som inbjuder till spontanlek. 

Inom programområdet breder det öst-västliga 

grönstråket ut sig mot Lantmannagatan och 

Karlgårdsleden.  

På skolverksamhetens fastighet finns möjlighet 

till spontanlek efter skoltid, både sommartid 

och vintertid då också en isplan kan anordnas. 

Fotbollsplanerna har inte samma 

nyttjandegrad vintertid och används delvis 

som snöupplag. Skolområdet upplevs idag 

ganska isolerat från bostadsområdena och kan 

kvällstid kännas otryggt. Här finns också ett 

avskärande dike med några skogsdungar som 

nyttjas av skolverksamheten. 

Söder om skolans fastighet finns idag 

Nyckelpigans fotbollsplaner som består av en 

relativt outnyttjad grusyta och en fotbollsplan i 
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haft en beläggning på knappt 200 timmar per 

Karta 2. Befintliga områden för friluftsliv, aktivitet och lek 
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naturgräs. Gräsplanen nyttjas under 

barmarksäsongen av Sunnanå sportklubb. De 

senaste säsongerna har nyckelpigans planer 

år. Det kan ställas i relation till planerna på 

Sörvalla där naturgräsplanen har 300 

timmar/år och konstgräsplanen ligger på 1100 

timmar/år. Sunnanå sportklubbs 

upptagningsområde är primärt stadsdelarna 

Sunnanå och Sörböle och 

ungdomsverksamheten är stor. Klubben 

uppskattar att ca 75 % av barnen i området 

deltar i klubbens verksamhet under sina första 

skolår.  En stor befolkningsökning inom 

området kan innebära att beläggningen på 

planerna ökar än mer.  På Nyckelgatan finns 

en större lekplats och anslutning mot 

elljusspåret på Rösberget. Rösberget utgörs 

idag skogsmark med möjlighet till spontanlek 

och nyttjande för boende i stadsdelen. 

Passager över Lantmannagatan är få och har 

brister i trafiksäkerheten. I skogen öster om 

den nybyggda förskolan vid Falkträskvägen,  

finns en konstnärlig gestaltning som hör till 

förskolan. Konstverket utgörs av en träkåta 

och konstnären heter Per Enoksson.  

Bild 3. Två skidåkare på tur 
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Så här ser  

området ut 

idag 

Byggnadskultur och 

gestaltning  

Den äldsta bebyggelsen i stadsdelen är 

generellt koncentrerad mot älven och längs 

Skråmträskvägen och består av 1- till 2-

plansbyggnader i trä. Den största delen av 

Sunnanås bostadsbebyggelse utgörs av 

villakvarter med tydlig SCAFT-struktur men det 

finns även mindre områden i stadsdelen med 

flerbostadshus i två våningar samt radhus. Vid 

Karlgårdsleden finns också ett äldreboende. 

Nyckelgatans flerbostadshusområde ligger i 

södra delen av planområdet och gränsar mot 

Rösbergets skogsområdet.  70-talsbostäderna 

ligger på en platå, ett tiotal meter ovanför 

Lantmannagatan som löper norr om området. 

Mellan denna nivå och Lantmannagatan finns 

ett band av skog där marken sluttar ganska 

kraftigt ner mot Lantmannagatan. 

Höjdskillnaden och skogsbandet gör 

tillsammans att området vid Nyckelgatan kan 

upplevas som avskuret från övriga Sunnanå. 

Till detta bidrar också att bebyggelsen vid 

Nyckelgatan stilmässigt är väldigt väl 

sammanhållen, och samtidigt avvikande från 

den övriga bebyggelsen i stadsdelen. Känslan 

av att bostäderna här är avskurna från övriga 

Sunnanå förstärks av de stora parkeringsytor 

som finns mellan bostadshusen och 

Nyckelgatan.  

Skolan invigdes 1967 och har sedan dess 

byggts om och till i olika omgångar. Den 

tidstypiska grundkaraktären med rött 

fasadtegel och relativt platt takkonstruktion 

finns dock kvar. Skolbyggnaden har en 

hästskoform med en innergård som är öppen 

mot söder. Skolområdet består i dag av relativt 

mycket hårdgjord yta (asfalt) men mot söder 

och öster finns en sammanhängande grönyta.  

En annan mindre del av programområdet som 

bebyggelsemässigt inte utgörs av bostäder är 

en före detta matbutik, söder om skolområdet 

och mot Lantmannagatan till. Denna byggnad 

används idag som pizzeria. Byggnaden har ett 

tidstypisk uttryck av 1970-talets friliggande 

matbutik. Den låga byggnaden med platt tak 

upplevs till stora delar mycket sluten. Dess 

tidigare användning har också efterlämnat sig 

en till stora delar outnyttjad parkeringsyta. Vid 

denna plats finns idag också en av 

kommunens lokala återvinningsstationer.  

Trafik  

Biltrafiknät 

Programområdet angränsar i norr mot  

Skråmträskvägen (väg 814) som är en 

genomfart/infart till centralorten för biltrafik 

och utgör tillsammans med väg 829 det 

viktigaste transportstråket inom Skelleftedalen 

i öst/västlig riktning på södra sidan om 

Skellefteälven. Gatan har relativt höga 

trafikmängder.  

En ny broförbindelse över Skellefteälven, 

Karlgårdsbron,  planeras att genomföras de 

kommande åren med en förväntad trafikstart 

under 2023. Karlgårdsbron kommer att ansluta 

till Skråmträskvägen i en nybyggd 

cirkulationsplats i korsningen med 

Karlgårdsleden. Karlgårdsbron förväntas 

medföra att trafiken på Skråmträskvägen ökar 

öster om Karlgårdsleden. Karlgårdsbron 

kommer också att ha en avskild gång- och 

cykelbana på den östra sidan av bron.  

Gång- och cykelbana finns längs med den 

norra sidan Skråmträskvägen mellan 

Lejonströmsvägen i väster och Karlgårdsleden i 

öster. Längs med den södra sidan finns 

gångbana mellan Falkträskvägen och 

Sunnanåskolan.  
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Lantmannagatan är en huvudgata i öst-västlig 

riktning genom den södra delen av Sunnanå. 

Gatan har i dagsläget måttliga trafikmängder, 

cirka  1500-2000 fordon/vardagsdygn i den 

östra delen. Gång och cykelbana saknas idag 

längs  Lantmannagatan. 

Vägreservat 

I den fördjupade översiktsplanen för 

Skelleftedalen finns två vägreservat i 

anslutning till planområdet, ”Västra länken” 

och ”Södra länken”. Västra länken utgörs av en 

förlängning av Lantmannagatan västerut med 

en brokoppling över Skellefteälven till 

Degerbyn. Södra länken utgörs av en koppling 

mellan väg 364 och Karlgårdsleden söder om 

Travbanan. 

Det finns i dagsläget inga planer på att 

genomföra dessa förlängningar, utan de utgör 

vägreservat för framtida behov. Ett 

genomförande av länkarna kommer att 

medföra att trafikmängderna på 

Lantmannagatan och Karlgårdsleden ökar.  

Gång- och cykelvägnät 

Befintliga huvudstråk  

Huvudcykelnätet är främst till för cyklister som 

färdas längre sträckor. I huvudcykelnätet ingår 

de cykelbanor som förbinder olika stadsdelar 

med Centrum och andra viktiga målpunkter 

som exempelvis skolor och fritidsanläggningar. 

Huvudcykelnätet ska, i den mån det är möjligt, 

bestå av separerade gång- och cykelbanor och 

framkomligheten för cyklisterna prioriteras. 

Korsningspunkter med bilvägnätet bör utfor-

mas så att cyklisten prioriteras framför bilisten.  

Huvudcykelnät finns längs med Skråmträskvä-

gen, Stråkvägen, Falkträskvägen, Karlgårdsle-

den, Bogårdsvägen samt mellan villakvarteren 

norr om Lantmannagatan.  

Huvudcykelnätets korsningspunkter med bil-

vägnätet inom Sunnanå består till största de-

len av passager, ett antal obevakade över-

gångsställen samt ett signalreglerat 

övergångsställe/cykelpassage. Inom stadsdelen 

finns 8 hastighetssäkrade övergångsställen/cy-

kelpassager och tre planskilda passager. Det 

finns brister i ett antal passager längs huvud-

cykelnätets korsningspunkter med biltrafiken. 

Inom ramen för planarbetet är det viktigt att 

minska Skråmträskvägens, Lantmannagatans 

och Karlgårdsledens barriäreffekt och planera 

för att öka trafiksäkerheten och framkomlig-

heten för oskyddade trafikanter i korsnings-

punkter, framförallt längs med huvudcykelnä-

tet. 

Planerade insatser  

Det huvudstråk som går mellan villakvarteren 

norr om Lantmannagatan är ett undermåligt 

och otydligt huvudstråk. Ett nytt huvudstråk 

planeras därför att byggas längs med 

Lantmannagatan, som ska ersätta det 

befintliga huvudstråket som då övergår till 

lokalcykelnätet. Nya hållplatser planeras även 

längs med Lantmannagatan som tillsammans 

med det nya huvudstråket ökar områdets 

tillgänglighet till kollektivtrafiken. I en första 

etapp kommer sträckan Karlgårdsleden – 

Falkträskvägen byggas om med gång- och 

cykelbana och nya hållplatser.   

En ny länk i huvudcykelnätet planeras även på 

Karlgårdsbrons östra sida och kommer att 

kopplas samman med befintliga och nya län-

kar på båda sidor av älven.  Österut från plan-

området planeras ännu en ny länk inom hu-

vudcykelnätet längs med Tjärnvägen, delen 

Brogatan-Travvägen.  

Parkering  

På skolfastigheten finns idag cirka 25 

personalparkeringar  och fyra 

besöksparkeringar. Inom fastigheten finns 

också  en enkelriktad hämta- och lämnayta. 

Här finns också drygt 250 parkeringsplatser för 

cykel.  Invid pizzerian finns en större 

markparkering med plats för ca 50 bilar. 

Parkeringsförbud råder på Bogårdsvägen och 

på Nyckelgatans södra sida samt på norra 

Karta 3. Trafik på Södra Sunnanå 
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sidan vintertid. På bostadsrättsföreningens 

mark ligger en stor markparkering med plats 

för 250 bilar och därtill garage och 

förrådsbyggnader.  

Terrängförhållanden 

Mark och vegetation  

Hela sluttningen nedanför hällmarkerna på 

toppen består av morän, med inslag av några 

nord/sydliga moränryggar. På dessa ryggar 

ökar andelen tall och undervegetationen är av 

blåbärsristyp.  

Den skogsbeklädda norrsluttningen av 

Rösberget domineras av granskog med inslag 

av tall. Grundvattnet står högt i området och i 

norra delarna domineras markskiktet av 

vitmossa. I detta östvästliga stråk finns två 

fuktigare områden, med ytvatten, som 

domineras helt av asp, al och björk.  

Norr om Nyckelgatan finns ett glest 

blandskogsbestånd med stora fina tallar, 

granar och aspar. Omårdet är underröjt och 

gallrat och markskiktet domineras av lingonris 

och blåbärsris. 

På Grubban domineras de hårdgjorda ytorna 

och de öppna gröna ytorna i form skolgård och 

fotbollsplaner. Det finns dock partier med 

framförallt lövskog mot Lantmannagatan och 

längs diket mellan fotbollsplanerna och 

skolgården. Lövskog är i sig ett naturvärde 

med flertalet grupperingar med större aspar. 

Träden fyller även en viktig funktion med att ta 

upp mycket vatten. 

Geotekniska förhållanden  

Enligt SGU:s översiktliga jordartskarta utgörs 

grundlagret inom planområdet av Morän 

söder om Lantmannagatan och i norr av 

Morän samt Lera – Silt. Geoteknisk 

undersökning ska tas fram för att ge mer 

underlag till detaljplanering och projektering.  

 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp  

Delar av planområdet ligger inom det 

kommunala verksamhetsområdet för vatten, 

spillvatten och dagvatten. En utredning för 

dagvattnet kommer att tas fram och den 

kommer att belysa skicket för befintligt 

ledningsnät för dagvatten.  

Vilken kapacitet som finns samt vilka lösningar 

som man bör överväga för att kunna 

exploatera dessa 3 delområden som 

planprogrammet omfattar. I och med 

utredningen kommer man även att få reda på 

hur stor yta som bör sättas av för 

dagvattenåtgärder inom kommunal men även 

privat fastighet. 

El och tele   

Planområdets bebyggda delar är idag anslutet 

till befintligt elnät. Obebyggda områden eller 

fastigheter bedöms kunna anslutas till det 

allmänna el-, fjärrvärme- och fibernätet. Det 

finns markförlagda elledningar inom området, 

främst längs Lantmannagatan med 

anslutningar och serviser till befintlig 

bebyggelse.  

I dagsläget saknas fjärrvärmeledningar inom 

området men de nya bostadsområdena kan 

beredas möjlighet att ansluta till 

fjärrvärmenätet. Så långt som möjligt ska 

befintliga anläggningar och ledningar behållas i 

nuvarande läge för att kunna undvika 

olägenheter och kostnader som uppkommer i 

samband med flyttning.  

Störningar och risker 

Buller  

Nationella riktvärden för trafikbuller 

Buller ingår i det nationella miljökvalitetsmålet 

God bebyggd miljö som riksdagen fastställde 

1998. Generationsmålet år 2020 för det delmål 

som berör buller lyder: ”Människor utsätts inte 

för skadliga luftföroreningar, bullerstörningar, 
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skadliga radonhalter eller andra oacceptabla 

hälso- eller säkerhetsrisker.” Vidare sägs att: 

”Trafikbullret i tätorter bör minska så att det 

underskrider gällande riktvärden”.  

För fortsatt detaljplanering ska underlag tas 

fram för att säkerställa förhållningssätt till 

nationella riktvärden för trafikbuller.   

Sulfidjord  

Området norr om Lantmannagatan består av 

lera-silt vilket innebär hög risk för att 

sulfidhaltigt material kan komma att behöva 

omhändertas vid exploatering. Även i 

planområdets sydöstra del finns en ett 

området (vid Brännmyran) som kan innehålla 

lera-silt, risken bedöms som medelhög. 

Undersökningar bör ske i senare 

detaljplanering.  

Förorenad mark  

Det finns inga uppgifter om att någon 

miljöfarlig verksamhet bedrivits inom 

planområden som kan ha gett upphov till 

föroreningar. 

Radon  

På Grubban består jordarten av silt och 

bedöms som lågriskområde för radon. Halten 

bör kontrolleras i samband med 

detaljplanering av den delen av planområdet. 

Dagvatten 

Dagvatten utgörs av nederbördsvatten. Det 

kan vara i form av regn eller avsmält snö, 

spolvatten eller framträngande grundvatten 

som tillfälligt rinner av hårdgjorda ytor såsom 

asfalterade vägar, hustak och fasader. 

Nederbörden tar med sig föroreningar från luft 

och mark och om vattnet landar på ytor som är 

hårdgjorda, så kan det inte infilteras på platsen 

utan rinner vidare. Det innebär att ju mer 

hårdgjorda ytor som finns desto mer 

dagvatten uppstår som kan behöva tas 

omhand. 

Programområdet består både av redan 

exploaterade områden, parkområden samt 

oexploaterad mark. Samtliga medför olika 

utmaningar i dagvattenhanteringen. Marken i 

den oexploateade delen som idag består av 

skog är dessutom en sluttning som kommer 

att kräva sin planering för att inte skapa 

instängda områden. Från detta område 

kommer man även att behöva skilja på 

dagvatten och naturvatten.  

Dagvatten från den kommande bebyggelsen 

som måste tas omhand samt det övriga 

vattnet i området som bör infiltreras och 

fördröjas så pass hårt att det stannar i 

området. Detta för att inte behöva ta kapacitet 

från ledningsnät eller  ta så stora områden i 

anspråk på Grubban att annan utveckling inte 

är möjlig där. Den befintliga skogen binder 

mycket vatten i den vegetation som finns och 

kommer vid avverkning att innebära att vattnet 

transporterar sig fortare än vad det gör idag. 

Recipient för dagvattnet är Skellefteälven. 

Viktigt att kommande exploatering inte 

påverkar Skellefteälven negativt.  

Dagvattenutredningen bör ta upp om 

planområdet kommer att medföra mer 

föroreningar och ge förslag på åtgärder. 

Översvämningsrisker  

Länsstyrelsen i Västerbotten har tagit fram en 

skyfallskartering som visar de resulterande 

vattendjupen vid ett skyfall. Ett utdrag ur 

karteringen visas i kartan på nästa sida.  

Skyfallskarteringen är gjord utan att ta hänsyn 

till att ledningsnätet avleder en del av 

dagvattnet. Enligt skyfallskarteringen för ett 

100-års regn idag riskerar delar av Grubban att 

översvämmas. 

På Grubban finns en lågpunkt i landskapet i 

form av ett dike och det är därför en punkt 

som vatten naturligt ansamlas på. 

Skyfallskarteringen indikerar att området kan 

behöva reserveras för dagvattenhantering 
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även i framtiden. Fortsatta utredningar 

kommer att visa på hur stort detta område 

behöver vara för att få en hållbar hantering. 

Skyfallskarteringen visar även att 

Lantmannagatan fungerar som en avskärare 

för vatten som kommer från Backen samt i 

korsningen mot Karlgårdsleden där det finns 

en upphöjning där vatten ansamlas. 
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Målbilden 

En målsättning med Södra Sunnanå är att det 

ska upplevas som en plats för alla, och i det 

ryms också att det ska vara rustat för – och 

kunna bidra till ett gott liv – även för nästa 

generation. Det behöver kanske inte sägas, 

men miljöerna som vi formar idag för 

framtidens Sunnanå ska självklart vara trygga 

att vistas i. De ska också vara tillgängliga för så 

många som det bara går.  

Området ska planeras utifrån barnens 

nyttjande, med skolområdet som en viktig 

målpunkt. Människor i olika åldrar ska känna 

sig välkomna här och en bebyggelse som 

möter olika människors behov måste till.  

Utöver en blandning i boendeformer blir det 

viktigt med en blandning av de utomhusrum 

eller utemiljöer som stadsdelen bjuder. Det 

ska finnas både lugna rum och mer aktiva rum, 

rum som upplevs lite mer urbana och rum 

som knyter an till den närliggande naturen. 

Grubban, Nyckelgatan och Backen ska tillåtas 

växa med eget uttryck och inom dem kommer 

fokus att skifta något samtidigt som området 

planeras för att skapa en strukturell helhet och 

med kopplingar till  resten av stadsdelen och 

staden. 

Programförslag 
Vad är inriktningen inför fortsatt planering? 
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Visionen 

En vision för programområdet har formulerats 

som känsloyttringar för att ge en målande bild 

som ska prägla det fortsatta arbetet med 

Södra Sunnanå. Utvecklingen ska vara positiv 

för hela stadsdelen, närområdet och staden.  

”En ska uppleva att det är nära till naturen och 

Rösbergets friluftsområde” 

”En ska uppleva att det är nära till staden” 

”En ska uppleva att det är nära till att vara 

aktiv” 

”En ska uppleva att det är lätt röra sig och 

tryggt i området”  

”En ska uppleva att Södra Sunnanå ger puls till 

stadsdelen” 

”En ska känna att området Grubban bjuder in 

till liv även när skolverksamheten vilar” 

”En ska uppleva att en ny samhörighet mellan 

Nyckelgatan och övriga Sunnanå skapats” 
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Områdets 

struktur och 

bebyggelse  

Helheten 

Planprogramsområdet innehåller idag många 

olika karaktärer och det ska det även 

fortsättningsvis få göra. Även om det går att 

skapa en känsla av att ett större område 

hänger samman genom gaturummen, bör det 

för Södra Sunnanå inte vara  ett krav att 

utformingen av dem ska göra det. Det framtida 

Södra Sunnanå kommer att bestå av 

bostadsområden i sluttande terräng med 

skogsinslag och öppnare skol- och 

idrottsområden på plan mark. Gaturummen 

och tillkommande bebyggelse bör därför 

anpassas efter den miljö där de befinner sig. 

Inom området ska det rymmas minst 600 nya 

bostäder som delas upp i flera kvarter. En 

tätare exploatering med högre byggnader 

föreslås på Nyckelgatan och längs med en ny 

genomgående gata i området Backen. 

Arkitekturen ska genomsyras av kreativita 

boendemiljöer av hög kvalitet. Den ska också 

präglas av omsorg för människan där husens 

placering ska inbjuda till vistelse utomhus. 

Gående och cyklister kommer ha ett flertal 

entréer till området genom det befintliga och 

finmaskiga gång- och cykelvägnätet. 

Omsorgsfull och varierande gestaltning i 

ögonhöjd, exempelvis av byggnadernas 

bottenplan, bidrar till en attraktiv miljö och 

ökar orienterbarheten inom området. 

Konstnärlig gestaltning bör också användas för 

att skapa tydliga signaler i det offentliga 

rummet.  

För att människor ska ha möjlighet att bo på 

Södra Sunnanå i olika faser i livet behövs både 

hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter 

samt en variation i storlek på bostäderna. 

Södra Sunnanå tar plats i staden 

Planprogramsområdet länkar samman Sörböle 

med Sunnanå, och Rösberget samt de viktiga 

rekreationsområden som nås därifrån, med 

resten av staden. Ett väl anpassat nät av gång- 

och cykelvägar samt närhet till ett 

välfungerande kollektivtrafiksystem ingår som 

ett medel i visionen om att en ska uppleva 

närhet till staden. 

Den fortsatta planeringen ska ta fasta på 

möjligheterna till visuella kopplingar mellan 

Södra Sunnanå och Centrala stan. Att kunna se 

exempelvis Sara Kulturhus, eller den 

kommande Karlgårdsbron, blir tydliga 

påminnelser om närheten.  Där det ges 

möjlighet att komma upp något i höjd, ska 

utsikten över staden tas till vara.  

Vid fortsatt planering och utformning av 

planområdet ska närheten till skogenvara en 

av de viktigaste kvalitéerna med tydliga 

naturstråk genom området. Känslan av skog 

och natur och närhet till friluftsområden ska 

genomsyra hela planområdet och 

grönstrukturer som redan finns tas tillvara. 

Den visuella kontakten med skogen är viktig. 

Befintlig vegetation kan  förädlas i syfte att 

höja  dess sociala eller ekologiska kvalitet, 

stärka eller förtydliga kopplingen till 

närliggande målpunkter samt bidra  till känslan 

av närhet till Rösbergets friluftsområde. 

Trygga gaturum 

Det är lätt att i första hand tänka på biltrafik 

när ordet gaturum kommer på tal. I 

gaturummet händer dock mycket mer och det 

är en plats som de flesta har ganska nära inpå. 

Gaturum och andra offentliga miljöer i 

området utformas för att vara tillgängliga och 

planeras utifrån ett året runt-perspektiv där 

både sommar- och vinterdrift kan bedrivas på 

ett hållbart sätt.  
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Gående och cyklister ska prioriteras på Södra 

Sunnanå och för att främja allas mobilitet 

under dygnets alla timmar blir belysningen ett 

viktigt inslag i gaturummet.  Den bör ha ett 

varmt ljus och ska inte upplevas som 

bländande.  

Träd och grönska i gaturummet bidrar till ett 

behagligt mikroklimat, fångar upp och 

fördröjer vatten, ökar välbefinnandet hos dem 

 

som rör sig i området och hjälper till att hålla 

hastigheterna nere. Långsam biltrafik är en del 

i att prioritera barn och ungas möjlighet att 

röra sig på egen hand.  

Passager för oskyddade trafikanter ska 

utformas med god trafiksäkerhet för att 

minska risken för allvarliga olyckor.  

 

 

Karta 5. Förslag till struktur på Södra Sunnanå 
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Riktlinjer för forsatt planering 

• Ett kvalitets- och gestaltningsprogram ska 

tas fram i detaljplaneskedet för att 

säkerställa kvalitéten på arkitekturen, den 

konstnärliga gestaltningen och de 

allmänna platserna i området. 

• Områdets nybebyggelse ska eftersträva 

bra kopplingar till kvalitativa grönytor. 

Möjligheter till utsikt över staden och 

visuell kontakt med målpunkter som 

exempelvis Karlgårdsbron och Sara 

kulturhus ska tas till vara.  

• Gaturummets utforming ska skapa 

trygghet för oskyddade trafikanter och 

främja ett lugnt trafiktempo.  Fortsatt 

planeringsarbete ska lyfta mobilitets- och 

tillgängligehetsfrågor för gång- och 

cykelvägar, så som lutningar och belysning.  

• Vid den fortsatta planeringen ska den 

befintliga grönstrukturen behandlas som 

den tillgång den är. Både på allmän mark 

och på kvartersmark.  

• Varje delområde ska äga sin egen identitet. 

Det gemensamma offentliga rummet ska 

utformas och gestaltas för att kunna bära 

den signalen.  

• Utrymmen för barns lek och för 

mötesplatser skapas I det offentliga 

rummet, och skolområdet ska planeras för 

att inbjuda till vistelse även när 

verksamheten är stängd. 

• Planprogramsområdet ska inrymma minst 

600 nya bostäder i blandade 

upplåtelseformer och storlekar. 

Upplevelsen ska vara att 

bebyggelsestrukturen är luftig och blandad 

med grönstruktur.  Inom kvarteren ryms 

både kvalitativa uteplatser för boende och 

gemensamma ytor för exempelvis odling 

och lek. Privata fastighetsägare sköter 

gator på kvartersmark. 

• Dagvattenhantering utförs på ett sätt som 

skapar ett upplevelsevärde 

Backen 

Tillkommande gator, byggnader och andra 

fysika element bör utformas med hänsyn till 

det existerande landskapet. En ny gata föreslås 

genom området som i stor mån följer bergets 

höjdkurvor. Gatan utformas för låg hastighet 

och ska inte inbjuda till genomfartstrafik. 

Gatan kan kopplas samman med en 

förlängning av Nyckelgatan för att skapa en 

bättre förbindelse mellan de två områdena. 

Parallellt med gatan finns en gång- och 

cykelbana som kopplar samman med befintligt 

lokalcykelnät i öst och väst.  

Infarter till kvartersmark placeras på platser 

som medger god sikt och svaga lutningar. Träd 

eller grönska är vackra inslag som skapar ett 

trevligare gaturum. Byggnaders placering kan 

användas för att skapa små platsbildningar i 

gaturummet. Mot Lantmannagatan bör ett 

skogsparti bevaras för att säkra skogskänslan i 

området men även som möjlig yta för 

dagvattenhantering. 

Högre hus kan lämpligen placeras mot den 

genomgående gatan. Mot Lantmannagatan 

kan byggnaderna trappas ner i höjd för att 

möta befinligt bostadsområde. Byggnader ska 

Bild 4. Sektion över volymer på Backen. 

 

Bild 5. Sektion över volymer på Nyckelgatan. 
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utformas och placeras med 

dagsljusförhållanden och visuella kopplingar 

mot skogen i åtanke. Placering och utformning 

av byggnader ska också ta hänsyn till livet 

mellan husen, se nedan.  

 För att säkra en god arkitektonisk utformning 

och gestaltning för området bör ett Kvalitets- 

och Gestaltningsprogram tas fram i samband 

med detaljplanering av området.  En måttlig 

exploateringsgrad som möjliggör en bibehållen 

skogskaraktär ska tillämpas. Balans ska råda 

mellan privata och offentliga ytor. 

I den långsiktiga planeringen av Skelleftedalen 

reserveras utrymme till en förlängning av 

Karlgårdsleden med anslutning  till väg 364. I 

samband med det finns möjlighet att tillskapa 

ytterligare en infart mot den genomgående 

gatan i Backen, söder om Nyckelgatan. Invid 

den nya anslutningen kan ytterligare 

bostadskvarter tillskapas. Det skulle lämpa sig 

väl för småhus och radhus men förutsätter att 

utrymme för elljusspåret och travets 

träningsbanor säkerställs.  

Riktlinjer för forsatt planering  

• Byggnadernas utformning och deras 

möten med marken görs på ett medvetet 

sätt med hänsyn till landskapet och 

skogskaraktären.  

• Bostäderna utformas för att tillvarata 

kopplingarna mot skogen och fungera väl 

ihop med livet mellan husen.  

• Solljus, utsikt och samspel med 

omgivningen ska ges uppmärksamhet vid 

utformning av så väl byggnader som 

rummen mellan dem.  

• Byggnadshöjder varierar inom området, 

mellan 2 och 6 våningar.  

• Flerbostadshus dominerar men en 

blandning av olika bostadstyper och 

upplåtesleformer eftersträvas.  

Grubban 

För att Grubban ska upplevas tryggt är det 

viktigt med en överblickbarhet för den som 

befinner sig i området. Området är en viktig 

knutpunkt för stadsdelen och har stor 

potential att bli en mer levande mötesplats. 

Byggnader bör vara placerade och utformade 

så att mötesplatserna inte blir dolda och 

undanskymda. Konstnärlig gestaltning 

förstärker mötesplatser och identitet som 

området bär. Byggnader bör också placeras så 

att de kan utgöra bullerskydd och för att de 

gröna stråket genom Grubban ska kunna 

bevaras. En väl utformad och god belysning är 

också viktig för tryggheten och 

orienterbarheten. Tryggheten kan höjas 

ytterligare om det är möjligt att komplettera 

området med nya bostäder. Gaturummet kan 

med fördel kantas av rumsskapande element, 

men sådana bör utformas och placeras så att 

olycksrisken för de som använder stråket hålls 

låg.   

Detta är ett område som måste rymma många 

funktioner och en målsättning bör vara att så 

långt det är möjligt låta en och samma yta 

uppfylla flera av funktionerna skola, service, 

idrott, grönstruktur och dagvattenhantering. 

Det fortsatta detaljplanearbetet ska utreda den 

mest lämpliga strukturen och då även framtida 

placering av funktionerna. Den fortsatta plane-

ringen ska ta hänsyn till det gröna stråket som 

går genom området Grubban och verka för att 

öka tillgängligheten till det (ny GC-delvis) och 

inte bryta upp det. Området har en viktig 

funktion för att binda samman stadsdelen med 

närområdet och övriga staden. Grubban blir 

en länk och plats för möten.  

Det pågår en utredning om hur 

skolverksamheten kan behöva utökas för att ta 

emot fler elever. Inom området Grubban ska 

skolverksamheten ges möjlighet att utvecklas 

med ändamålsenliga lokaler såsom fler 

undervisningslokaler, en ny större idrottshall 

och andra efterskolverksamheter.  

Det viktigt att betrakta utomhusmiljön som en 

lärmiljö som förutom att den är anpassad för 

elevernas ålder har kopplingar till vad läropla-

nen säger om utomhusverksamhet. Utemiljön  
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ska bestå av en tillräcklig friyta för elevernas lä-

rande och lek.  Tillgången till skolskog är också 

viktig för skolans verksamhet.  

Exploateringen av Södra Sunnanå kan öka 

behovet av och förskoleplatser i området. Det 

finns idag en befintlig byggrätt för en förskola 

väster om programområdet för Södra 

Sunnanå. Denn a bör nyttjas i första hand. Att 

förlägga en förskola med flera avdelningar till 

Grubban kan utredas, men det är viktigt att 

utrymme för dagvattenhantering och 

rekreation tillåts finnas kvar på platsen. 

Riktlinjer för forsatt planering 

• På Grubban ska många funktioner 

rymmas. Det fortsatta detaljplanearbetet 

ska utreda den mest lämpliga strukturen 

och då även framtida placering av de 

viktiga funktionerna 

• Byggnader bör vara placerade och 

utformade så att mötesplatserna inte blir 

dolda och undanskymda. Fyra våningar 

kan vara lämpligt att utgå ifrån. 

• Tydligare gaturum längs med befintlig gata.  

• Möjliggör för ännu en angöring/entré mot 

skolområdet från söder. Använd befintliga 

anslutningar från Lantmannagatan i första 

hand.  

• Se över möjlighet att samnyttja 

personalarkering med besöksparkering för 

idrottsverksamheten. 

• Sunnanåskolan ges möjlighet att utvecklas 

inom omådet Grubban med större 

verksamhetslokaler, en ny större 

idrottshall och andra efterskolverksameter.  

• Det gröna stråk som finns söder om 

skolfastigheten ska fortsättningsvis vara 

sammanhängande 

• Plats för en ny förskola kan utredas på 

platsen men byggrätt finns utanför 

planområdet. Denna bör nyttjas I första 

hand.  

• Belysningen ska vara väl planerad och 

främja mobilitet alla tider på dygnet 

• Konst I det offentliga rummet ska belysas I 

kvalitéts- och gestaltningsprogrammet  

• Bibehållen och utökad handel och service 

ska utredas inom Grubban 

Nyckelgatan 

Den nya bebyggelse som tillkommer i den 

branta skogssluttningen på Nyckelgatan fyller 

fler funktioner än bara bostadsbyggande. 

Genom att tillföra fler bostäder här skapas en 

ökad känsla av sammanhang och närhet. De 

nya byggnaderna ska signalera Nyckelgatans 

existens till den omkringliggande staden 

genom spännande arkitektur, gestaltning och 

landmärkesbyggande.  

Här kan en mer tilltagen byggnadshöjd 

övervägas. Den naturliga topografin bör inte 

modifieras så att landskapets ursprungliga 

form inte längre är klart läsbar. Den 

tillkommande bebyggelsen får inte utgöra en 

siktmässig barriär i nord-sydlig riktning. 

Bebyggelsen bör hålla ett avstånd mot 

Lantmannagatan med hänsyn till buller, samt 

för att säkra utrymme för dagvatten. 

Bild 6. Sektinoöver volymer på Nyckelgatan. 
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För att undvika branta lutningar bör 

kvartersgatorna i största möjliga mån placeras 

längs med höjdkurvorna. Enskilda 

kvartersgator ska angöras från Nyckelgatan. 

Om behov och utrymme finns kan 

besöksparkering placeras längs med 

kvartersgatorna. Avgränsade utrymmen för 

oskyddade trafikanter bör övervägas.  

Besökaren möts idag av stora intetsägande 

parkeringsytor på Nyckelgatan. Genom att 

bebygga del av parkeringen skulle ett mer 

sammanhållet intryck och en naturlig övergång 

mellan det gamla och det nya skapas. 

Markägarna kan också bidra till ett trevligare 

gaturum med enklare medel såsom 

rumsskapande element genom växtlighet.  

Riktlinjer för forsatt planering 

• Kvartersgatornas läge ska följa 

sluttningens höjdkurvor för att undvika 

branta backar. 

• Utrymme för oskyddade trafikanter och 

möjlighet till besöksparkering längs 

kvartersgatorna bör övervägas. 

• Höjdskillnaderna tas till vara för att skapa            
en spännande arkitektur 

• Ny bebyggelse ska signalera Nyckelgatans 

plats I staden genom 

landmärkesbyggande.  

• Ny bebyggelse kan tillåtas på del av 

parkeringsytan för att få en trevlig 

övergång mellan det gamla och det nya, 

förutsatt att parkeringsbehovet kan 

tillgodoses.  
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Livet mellan 

husen  
Helheten 

Ett bra boende består inte enbart av det liv 

som försiggår innanför bostadens fyra väggar. 

En god boendemiljö handlar också om en 

välfungerande relation till grannarna och en 

miljö som känns både trygg och tilltalande runt 

bostaden.   

Närheten till viktiga målpunkter och naturen i 

stort är en viktig pusselbit för att en ska 

uppleva att det är lätt att vara aktiv. Men den 

aktivitet som ska kännas lättillgänglig 

begränsas inte enbart till sport och rekration i 

skogen. Även inom bostadskvarteren ska 

trösklarna för delta i aktiviteter eller att sätta 

igång små projekt vara låga. I livet mellan 

husen ingår till exempel platser att umgås på, 

platser att  bara vara i  avskildhet, platser för 

odling och inte minst platser för lek och 

äventyr. Detta ska utredas vidare i kommande 

detaljplanering Ansvaret för att skapa ett  

trevligt område att vistas i, ligger både  hos 

kommunen och exploatörerna.     

Fler invånare kommer att skapa mer rörelse 

och liv i området. Tillsammans med 

mötesplatser och trevliga 

promenadvägar/rörelsestråk som lockar till 

utevistelse kan stadsdelen upplevas mer 

pulserande. Området ska upplevas tryggt och 

trivsamt och i det offentliga rummet ska 

konstnärlig gestalning ges plats.  

Här skapas attraktiva miljöer  

Dagvattenhanteringen förändras i samband 

med att nuvarande markanvändning inom 

planområdet omvandlas. Utgångspunkten ska 

vara att se dagvattnet som en tillgång för att 

skapa upplevelsemässigt intressanta inslag i 

stadsdelen. Till exempel genom att skapa 

platser för vattenlek, vattenspeglar och 

multifunktionella ytor, förutsatt att de kan 

utformas på ett säkert sätt. 

Det är viktigt att Södra Sunnanå utvecklas med 

hänsyn till befinliga naturvärden inom och 

utanför programområdet och att utvecklingen 

används som språngbräda för att öka 

attraktiviteten till Sunnanå, södra sidan älven 

och i förlängningen hela staden. Inom 

programområdet bör balans mellan orörd 

natur och parkmark eftersträvas. Dessa miljöer 

kan också tillåtas utveckla olika individuella 

karaktärer. Ett genomgående tema ska dock 

vara att park- och naturområden ska bidra till 

känslan av att Rösberget fortfarande är nära 

för invånarna på Sunnanå och i närområdet.  

I det offentliga rummet kan aktiva ytor 

koncentreras till Grubban för att utveckla en 

redan etablerad mötesplats. Med en ökande 

befolkning i stadsdelen kan Sunnanå 

sportklubbs ungdomsverksamhet växa och 

därmed ökar också behovet av ändamålsenliga 

anläggningar som tål hög beläggning. Klubben 

har även utvecklingstankar som innebär en 

breddning av verksamheten vilket kan 

medföra att ytbehovet ökar ytterligare.  

Rösbergets friluftsområde  

Rösberget har förutsättningar att utvecklas 

som friluftsområde med vackra utsiktspunkter 

och leder som knyter samman flera attraktiva 

besöksmål söder om centrala stan. Området 

kan ses som ”Vitbergets kusin” men med ett 

mer dramatiskt landskap med branta 

bergväggar och en canyon, väl värd att besöka.  

En utveckling av området skulle kunna locka 

fler människor ut i naturen för att upptäcka 

den fina utsikten från berget samt göra 

stadsdelarna på södra sidan om älven än mer 

attraktiva att bo i. När fler människor flyttar till 

Sunnanå är det viktigt att ha en plan för hur 

friluftsområdets naturvärden ska kunna 

skyddas över tid. Vindskydd och 

iordningställda eldplatser är exempel på hur  
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Karta 5. Kan detta vara en framtida utveckling av Rösberget? 
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onödigt slitage kan undvikas. I området kan 

också kunskap om naturen och allemansrätten 

spridas med hjälp av skyltar eller liknande.  På 

sidan 34 visas en karta för möjlig utveckling av 

Rösbergets friluftsområde. Det befintliga 

elljusspåret skulle med fördel gå att dra om 

runt Rösbergets topp och på så sätt 

tillgängliggöras för fler på Sunnanå, Sörböle 

och Falkträsket. Vid föreslagen pulkabacke och 

uflyktslekpark föreslås en entré till Rösbergets 

friluftsområde. En besöksparkering för detta 

bör studeras i planarbetet. Det finns även fler 

möjliga entréer till friluftsområdet.  

En utvecklingsplan för friluftsområdet bör tas 

fram med mer detaljerade åtgärder och en 

prioriteringsordning för genomförande. 

Riktlinjer för forsatt planering  

• Bostadshusen och placering av dessa ska 

utformas för att främja utomhusvistelse 

även på privat mark.  

• För att behålla och förstärka känslan av 

närhet till natur ska växtlighet bevaras 

inom programområdet. Detta bör 

preciseras genom detaljplaneringen. 

• I fortsatt planering bör balans mellan 

orörd natur och parkmark skapas. Till 

exempel genom att bevara träd i grupper 

och undervegetation där det ska vara 

naturmark. Utveckling av grönska på 

kvartersmark bör ske med utgångspunkt i 

befintlig vegetation framför nyplanteringar. 

Bevarandet kan dock blandas med 

öppnare partier och mer anlagda ytor 

närmast byggnaderna för att möjliggöra 

skötsel och ljusinsläpp.  

• Säkerställ att den växtlighet som ska 

bevaras inte tar skada under byggtiden.  

• Vid den fortsatta planeringen ska den 

befintliga grönstrukturen behandlas som 

den tillgång den är. Både på allmän mark 

och på kvartersmark. Grönstrukturen kan 

behandlas i syfte att höja grönytans sociala 

eller ekologiska kvalitet, stärka eller 

förtydliga kopplingen till närliggande 

målpunkter samt bidra av känslan av 

närhet till Rösbergets friluftsområde.  

• Entréer till Rösberget tillskapas genom de 

gröna stråken som bevaras i planområdet 

• En utvecklingsplan för Rösberget, 

Falträsket, Falkberget bör tas fram av 

Kulturnämnden och Fritidsnämnen 

tillsammans med Bygg- och miljönämnden. 

En sådan plan blir ett viktigt underlag för 

fortsatt detaljplanering. Där bör frågor 

som utveckling av elljusspår, fler 

besöksparkeringar, utflyktslekpark, 

pulkabacke, vindskydd och så vidare 

utredas. Även exploateringskostnader och 

skötselansvar bör bestämmas. 

Backen 

Backenområdet ska ha en tydlig karaktär av att 

vara ett bostadsområde i skogen, med närhet 

till Rösbergets friluftsområde. Det är något 

som ska prägla utformningen av området, 

både på allmän platsmark genom kopplingar i 

gröna stråk, och på kvartersmark. På Backen 

ska det vara lätt att ta på sig skidorna eller 

kängorna och bege sig ut på tur. Eller bara ta 

kaffekoppen i hand och lapa lite sol på en sten. 

Bebyggelsen i området kommer att till allra 

största del bestå av bostäder och området 

utformas för att uppmuntra till ett liv mellan 

husen.  

Bevarande av en barrskogskaraktär och 

kopplingar mot skogen i söder varvas med 

bearbetde platser i skogens kant och med mer 

öppna ytor. Möjlighet för de boende att själva 

organisera odling i olika former bör finnas. Här 

kan en mix av platser med olika karaktär 

skapas. Det kan handla om ljus eller skugga, 

skogs- eller anlagd karaktär, och även privata 

eller öppna ytor. En bredd av platser skapar 

smultronställen för människor med olika 

preferenser och ger förutsättningar att fler ska 

hitta en plats att trivas på i utomhusmiljön. 

Ytor för dagvatten ska användas som ett 

värdeskapande inslag i utformningen av 

området. 

I de gröna stråk som bevaras på Rösbergets 

norra sluttning med koppling mot 

friluftsområdet kan mötesplatser med fokus 

på lek och rörelse skapas, så som utegym och 
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utflyktslekplats. På kvartersmark är det viktigt 

att tillgodose de yngsta barnens utrymme för 

lek. Det finns goda förutsättningar att nyttja 

hygget på nordvästra Rösberget för att 

tillskapa en större pulkabacke vintertid. En 

sådan målpunkt kan bidra ytterligare till 

attraktiviteten av Rösbergets friluftsområde 

och till det bör en tillhörande parkeringsplasts 

också utredas.  Liksom den tillkommande 

bebyggelsen vid Nyckelgatan ligger även 

Backen i en sluttning, om än ej lika dramatisk. 

Även om Backen inte är lika utblickande, kan 

visuella kopplingar till punkter bortom 

närmiljön åstadkommas tack vare landskapet 

och byggnadernas höjd.  

Den miljö som finns nära inpå är viktig för 

trivsel och välmående. På Backen ska stor 

omsorg ägnas åt utformning, materialval och 

detaljer på de platser där människor ofta 

använder. Det gäller exempelvis vid entréer till 

flerfamiljhusen. En mänsklig skala där 

byggnaderna möter sin omgivning skapar en 

Bild 6. Illustration över livet mellan 

husen på Backen en vinterdag. 
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större känsla av att det här också är en plats 

för människor. Genomgående entréer i 

flerfamiljshusen kan användas för att minska 

risken för att livlösa baksidor uppkommer.  

Riktlinjer för forsatt planering 

• Skapa ett område med tydlig skogskaraktär  

• Behåll och förstärk känslan av närhet till 

natur genom att bevara växtlighet inom 

programområdet. Precisera i detaljplan. 

• Skapa varition av naturliga och mer 

bearbetade miljöer med olika karaktärer 

• Skapa balans mellan privata och publika 

ytor 

• Förespråka genomgående entréer i 

flerfamiljshusen  

• platsbildning i gaturummet längs den 

genomgående gatan 

Grubban 

Grubban planeras att få en tydligare 

stadskaraktär med liv och rörelse och fler 

aktiva mötesplatser som också känns trygga. 

Här ska främst skola, föreningsverksamhet och 

service inrymmas. Liv och rörelse uppnås 

genom att gång- och cykelstråk samordnas 

med aktiva platser. Närheten till skogen ska 

också framgå. 

Grubban är en plats som passeras av många, 

såväl bilburna som gång- och cykeltrafikanter. 

Om strömmarna av människor ses om ett 

kundunderlag är skol- och aktivitetsområdet 

en passande lokalisering för någon form av 

handel. Ett café/en restaurang eller en 

servicebutik skulle också bidra till visionerna 

om ökad stadsmässighet och ökat trygghet.  

Om skolverksamheten utökas söderut bör 

angöring till skolområdet finnas även från 

Lantmannagatan för att sprida trafiken och 

förkorta körvägar. I detta område bör det vara 

extra tydligt att det är gångare, cyklister och 

andra oskyddade trafikanter som är mest 

prioriterade, och biltrafiken är underordnad. I 

ramprogrammet för fritidshem och 

skola anges att merparten av befintlig vegetat-

ion och terräng ska sparas. Utemiljön anpassas 

med ytor för ämnet idrott och hälsa, ytor som 

också ska användas för rast och fritidsverk-

samhet under alla årstider.  Skellefteå kom-

mun har också mål om att skolgårdars utemiljö 

ska delas in i en trygg zon, en vidlyftig zon och 

en vild zon.  Skolgården ska vara ett väl 

gestaltat område tillgängligt för alla som 

uppmuntra aktivitet och kreativitet. Multisport-

planer för samnyttjande ska utredas inom 

Grubban. Ytor finns idag inom planområdet för 

idrott (fotbollsplaner). Det viktigt att sådana 

ytor finns kvar och när de används bidrar de 

också till liv och rörelse i området. Med en bra 

placering och utformning kan sådana ytor 

samnyttjas av skolverksamheten, 

idrottsföreningar och andra aktörer. Här finns 

en utvecklingspotential för sociala och 

ekologiskt värdefulla ytor med koppling till det 

gröna stråket i öst-västlig riktning. Ytor för 

dagvatten ska användas som ett 

värdeskapande inslag i utfomningen av 

området.  

Riktlinjer för forsatt planering 

• Handel och service utreds för att öka 

flödena av människor I området.  

• Planera för olika aktiviteter som gör 

området mer levande . 

• Planera skolgården utifrån ramprogram 

och med samnyttjande och 

efterskolverksamhet i åtanke. En levande 

mötesplats även när verksamheten är 

stängd. 

• Skapa siktmöjligheter för trygghet, 

orienterbarhet och koppling mot skog och 

stad. 

Nyckelgatan 

På Nyckelgatan är förutsättningarna för 

tillgängliga utomhusmiljöer mer begränsande. 

Landskapet och dess topografi försvårar 

exempelvis tillgänglighetsanpassade 

odlingslotter och ytor för lek och samvaro. 

Närmiljön och det mer dramatiska landskapet 

kan användas för att skapa ett intressant 

uttryck som ger visuell tillfredställelse. I 
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utformningen för livet mellan husen blir 

utblickar från den egna bostaden extra viktigt. 

Här ska ögonen kunna vila på närmiljön eller 

på platser längre bort. Rum för utevistelse kan 

tillskapas inom de enskilda fastigheterna med 

balkonger, terasser och så vidare.   

Eftersom tillgången på yta är begränsad kan 

gemensamma utemiljöer och kreativa 

lösningar eftersträvas.  Delområdet ligger nära 

Grubban, skogen och lekplats på befintliga 

Nyckelgatan. Trots vissa begränsningar i ytor 

för gårdsmiljön inom det nya området finns 

många platser för lek i närområdet.  

Riktlinjer för forsatt planering  

• Ny bebyggelse hjälper till att föra 

Nyckelgatan och Sunnanå samman. 

• Höjdskillnaderna tas till vara för att skapa 

en spännande arkitektur och gårdsmiljö. 

• Kreativa lösningar för utevistelse är viktiga  

Bild 7. Illustration av livet mellan husen på Nyckelgatan. 
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Enkla resor på 

människors 

villkor  

Huvuddragen 

Vardagslivet på Södra Sunnanå ska vara enkelt. 

Med människan i fokus ska det vara smidigt att 

ta sig till och från området med olika 

färdmedel och enkelt att röra sig inom 

området.  

I huvudsak föreslås inga större förändringar i 

befintligt vägnät och befintliga anslutningar 

används. Möjlighet till att förlänga Nyckelgatan 

västerut ska studeras för att koppla samman 

med en ny gata genom Backen. En sådan 

lösning medför en gemensam infart till 

Nyckelgatan och Backen från Lantmannagatan. 

Eventuellt kan länken mellan Nyckelgatan och 

den nya gatan på Backen reserveras för 

busstrafik.  

Nya bostäder och parkeringsanläggningar nås 

via enskilda kvartersgator. Dessa ska placeras 

på lämpliga platser som medger god sikt och 

svaga lutningar 

Riktlinjer för fortsatt planering  

• Utred en förlängning av Nyckelgatan mot 

gatan genom Backen. 

• Utrymme för enskilda kvartersgator ska 

säkras i kommande planarbete. 

Gång och cykel  

För hälsa är rörelse i vardagen viktigt. När 

framkomlighet ökar för fotgängare och 

cyklister minskar bilåkandet. Det främjar fysisk 

aktivitet hos alla grupper, inklusive barn och 

äldre. Gång- och cykelvägnätet inom 

planområdet ska ha goda kopplingar i alla 

väderstreck, mellan delområdena och kopplas 

samman med befintliga gång- och cykelvägnät 

i angränsade områden.  

Nytt huvudcykelstråk anläggs längs med 

Lantmannagatan. Utformningen ska ge gående 

och cyklister god framkomlighet samtidigt som 

utrymme för dagvattenhantering ska finnas.  

Det finns ett behov av en gång- och 

cykelkoppling i öst-västlig riktning i 

Tjärnvägens förlängning. Trafiksäkerheten är 

viktig vid passagen över Karlgårdsleden. Gång- 

och cykelkopplingen i nordsydlig riktning vid 

Grubban är viktig att bevara och passagen 

med Lantmannagatan bör ges en utformning 

med god trafiksäkerhet då den kommer att 

utgöra en skolväg. Den kommer även att vara 

den huvudsakliga färdvägen mellan 

skolområdet och friluftsområdet på Rösberget.  

Mellan det nya bostadsområdena söder om 

Lantmannagatan ska flera gång- och 

cykelanslutningar i nord-sydlig riktning 

tillskapas. Även i öst-västlig riknting ska gång- 

och cykelanslutningar finnas mellan 

Nyckelgatan och Backen men också mot 

Sörböle och bostadsområdet på Falkträsket. 

För att skapa tillgängliga anslutningar för 

gående från de nya bostäderna till Nyckelgatan 

bör utrymme för detta säkras inom 

kvartersmarken. 

Riktlinjer för forsatt planering  

• Gång och cykel prioriteras vid 

utformningen av gaturummet  

• Nya gång- och cykelbanor ska knyta 

samman delområdena och andra 

stadsdelar  

• Utrymme för GC-bana i Tjärnvägens 

förlängning ska säkras inom Grubban. 

• Befintlig gång- och cykelbana i nord-sydlig 

riktning mellan Grubban och Backen ska 

säkras. 

• Trafiksäkerheten vid passager över 

Lantmannagatan och Karlgårdsleden ska 

öka jämfört med idag och planskild 

passage vid Lantmannatan ska 

undersökas.  
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• Utrymme för GC-bana, hållplatser och 

erforderlig dagvattenhantering längs med 

Lantmannagatan ska medges. 

• Tillgängliga gånganslutningar mellan de 

nya bostäderna och befintliga bostäder 

inom Nyckelgatan ska eftersträvas och ges 

utrymme inom kvartersmark. 

Kollektivtrafik 

Lokaltrafiken trafikerar i dagsläget Nyckelgatan 

och Lantmannagatan och kommer även 

fortsättningsvis att göra det. När gång- och 

cykelbana anläggs längs med Lantmannagatan 

kommer även hållplatser att byggas på båda 

sidor av Lantmannagatan. Det är viktigt att 

planera för gång- och cykelanslutningar mellan 

befintliga och nya bostäder till hållplatserna.   

Lokal- och regionaltrafiken ska fortsätta 

trafikera Skråmträskvägen med hållplats vid 

Sunnanåskolan som ligger inom gångavstånd 

till skola, idrottsområde och ny 

bebyggelse/service inom Grubban. 

Lokaltrafiken ska även forsättningsvis gå via 

Karta 6. Trafikförslag på Södra Sunnanå 
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1 

Nyckelgatan men en ny bussgata kan bli 

aktuell för att hålla antalet utfarter till 

Lantmannagatan nere. Hållplatsens läge på 

Nyckelgatan kan behöva justeras med hänsyn 

till de nya husens placering. En 

standardhöjning av hållplatsen bör 

eftersträvas. 

Riktlinjer för forsatt planering  

• Befintliga hållplatser på 

Skråmträskvägen och Nyckelgatan ska 

behållas, och kan utvecklas. 

• Tillgängliga gång- och 

cykelanslutningar till 

busshållsplatserna  ska finnas.  

• Utrymme för GC-bana, hållplatser och 

erforderlig dagvattenhantering längs 

med Lantmannagatan ska medges. 

Parkering 

Behovet av bil- och cykelparkering ska 

tillgodoses på kvartersmark och inte på allmän 

platsmark så som gator, torg eller 

grönområden. Det gäller särskilt bilparkering 

då de allmänna ytorna behövs för andra 

ändamål som exempelvis gång- och cykeltrafik, 

kollektivtrafik, grönska och 

dagvattenhantering. 

I Skellefteå kommun pågår ett arbete med att 

ta fram en ny parkeringsnorm för bil och cykel, 

som ska medverka till effektiviserad 

markanvändning. Normen ska även medverka 

till förändrat färdmedelsval. För att 

parkeringsnormen ska kunna stödja detta 

behöver den kunna hantera en ökad 

flexibilitet. Det innebär att exploatören genom 

olika åtgärdsval kan påverka vilket 

parkeringstal som ska ligga till grund för 

bedömningen av bilplatsbehovet i bygglovet. 

Skäl för att sänka parkeringstalen kan 

exempelvis vara: närhet till god kollektivtrafik, 

möjligheter till samnyttjande, cykelparkeringar 

inomhus, bilpoolslösningar och så vidare. 

Grundtanken bakom flexibla parkeringstal är 

att de boende efterfrågar rörlighet och inte per 

definition bilparkering. 

I detaljplaneskedet bör en parkeringsutredning 

genomföras för en närmare bedömning av 

fastigheternas parkeringsbehov för bil och 

cykel.  

Cykelparkering 

Cykelparkering för boende/verksamheter ska 

anordnas på kvartersmark med goda och 

tillgängliga lösningar så som väderskydd och 

med möjlighet till laddning. Även vid allmänna 

målpunkter (såsom lekplats, skola) bör allmän 

cykelparkering finnas.  

Bilparkering 

Den tillkommande bostadsbebyggelsen, 

utökad skolverksamhet och möjlighet till 

service och handel kräver bilparkeringsplatser i 

hela området. Enskilda parkeringslösningar 

med markparkering innebär att stora markytor 

tas i anspråk. En möjlighet att tillgodose 

parkeringsbehovet på ett ytmässigt effektivt 

sätt är att samordna parkering i gemensamma 

parkeringsanläggningar.  

För att tillgodose behovet av besöksparkering 

kan gaturummen inom kvartersmark på 

Backen och Nyckelgatan nyttjas till viss del. 

Allmän besöksparkering till frilufsområdet bör 

finnas, förslagsvis på delområdet Backen.  

Riktlinjer för forsatt planering  

• Utred parkeringsbehovet för bil och cykel  

• Cykelparkering ska utformas med höga 

kvalitéer och finnas inom kvartersmark  

• Gemensamma lösningar för mobilitet som 

bil- och cykelpool ska premieras 

• Allmän cykelparkering ska finnas i 

anslutning till allmänna målpunkter i 

området. 

• Det ska vara enkelt att använda elfordon  

• Utrymme för besöksparkering längs med 

kvartersgatorna kan övervägas. 

• Parkering för bil vid flerbostadshusen ska i 

möjligaste mån samlas i gemensamma 

parkeringsanläggningar för minsta möjliga 

markanspråk. 

• Besöksparkering bör finnas i anslutning till 
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verksamheter och anordnas inom 

kvartersmark.  

• Se över möjlighet att samnyttja 

personalparkering med besöksparkering 

på Grubban.  

• Allmän besöksparkering bör finnas i 

anslutning till friluftsområdet. 

Långsiktigt 

hållbart 

Störningar/Buller  

Programområdet ligger invid två större 

huvudgator, Lantmannagatan och 

Skråmträskvägen. Skråmträskvägen har rela-

tivt höga trafikmängder med 6000–6500 for-

don/vardagsdygn vid Sunnanåskolan. Längs 

Lantmannagatan är trafikmängderna lägre  

med ca  1500-2000 fordon/vardagsdygn i den 

östra delen. 

I den fördjupade översiktsplanen för 

Skelleftedalen finns två vägreservat i 

anslutning till planområdet. Utöver flödet den 

trafik tillkommande bebyggelse inom 

programområdet medför kan ett 

genomförande av länkarna medföra en ökning 

av trafikmängderna på Lantmannagatan och 

Karlgårdsleden. Det är därför viktigt att i 

fortsatt planarbetet och framskrivningarna av 

buller ta höjd för bostadsutveckling och 

långsiktig trafikplanering. Bostäder ska i den 

fortsatta planeringen placeras med tillräckligt 

avstånd  mot Lantmannagatan och 

Karlgårdsleden.  

Riktlinjer för forsatt planering  

• Bullerutredningar genomförs i samband 

med detaljplanearbeten för att säkerställa 

att gällande riktvärden följs 

• Beräkningar och analyser ska ta hänsyn till 

långsiktiga trafikåtgärder samt ökade 

trafikmängder som kan tillkomma av 

exploateringen.  

Dagvatten  

Dagvattenflödena förändras i samband med 

att nuvarande markanvändning inom 

planområdet omvandlas. Bland annat tas 

skogsmark i anspråk för att i stället 

exploateras för bostadsbyggande. De naturliga 

infiltrationsmöjligheter som finns inom 

programområdet och kanske främst i 

Rösbergets norrsluttning kommer att 

försämras med en exploatering som leder till 

mer hårdgjorda ytor. Topografin inom detta 

område kommer också att utgöra en utmaning 

när det gäller hanteringen av vatten.  

Fortsatt detaljplanering måste arbeta för att 

uppnå målen i Skellefteå kommuns 

dagvattenstrategi genom att säkra ytor för 

lokalt omhändertagande av vatten. Det kan 

komma att krävas ytor där en vattenspegel 

tillåts, tillfälligt eller permanent. Vid en sådan 

anläggning blir det också viktigt att planera för 

människors säkerhet. Utjämningsmagasin, 

öppna diken, dagvattendammar, gröna tak och 

liknande bidrar till att fördröja och rena 

dagvattnet samt att minska översvämningar. 

Lösningar som ger ett mervärde för de som 

ska bo i området är alltid önskvärda att få till. 

Det kan krävas åtgärder utanför planområdet 

för att möjliggöra dagvattnets fortsatta 

transport till närmaste recipient.  

Dagvattenhanteringen för området måste ha 

en sammanhängade länk mellan delområdena, 

ta hänsyn till begränsningar, behov och 

möjligheter. Naturvattnet bör inkluderas i 

dagvattenutredningen då flödena kommer att 

öka. För att kunna hantera områdena och för 

att få en bra anslutning mot befintligt 

ledningsnät bör dagvatten och naturvatten 

skiljas. Inom områdena bör naturvatten inte 

ledas bort i ledningsnät som är anlagt för 

dagvatten. Det ska primärt tas om hand nära 

källan.  

Viktigt blir att särskilt studera delområdet på 

Grubban, där många intressen ska samsas, 

samt där mer ytor troligtvis kommer tas i 
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anspråk för skola och service. Inom området 

finns det idag en lågpunkt där dagvatten 

ansamlas och här är det särskilt viktigt att inte 

bygga in dagvattnet så att skada på fastigheter 

uppstår. För fortsatt utredning bör 

multifunktionella ytor utredas med möjlighet 

till dagvattenhantering. Området ska planeras 

så att dagvattenhanteringen blir bra. 

Kommande ytor som behöver anläggas ska 

säkerställas i detaljplaneskedet. 

På Nyckelgatan och Backen kommer 

bostadsetableringarna att ske inom grönytor 

som idag består av skog. Skog och skogsmark 

binder mycket vatten och genom 

exploateringen kan åtgärder krävas inom 

området, både på kommunal och privat mark. 

Att tillåta naturvatten gå ner i det kommunala 

ledningsnätet bör undvikas för att kunna ha 

kapacitet till bostäder istället.  

En dagvattenutredning är beställd för att 

utreda förutsättningarna i området samt ge 

förslag på dagvattenhantering i den fortsatta 

planeringen. Området bör ur 

dagvattenperspektivet behandlas som en 

helhet, även om planprogrammet resulterar i 

flera enskilda detaljplaner.  

Riktlinjer för forsatt planering  

• Dagvattenstrategin ska eftersträvas och 

föreslagna lösningar från 

dagvattenutredningen ska säkras i 

detaljplanen.  

• Dagvattnet ska inte ses som en isolerad 

fråga. 

• Öppna dagvattenanläggningar ska 

utformas med skönhets- och biologiska 

värden i fokus och kan byggas in i miljön 

exempelvis som multifunktionella ytor.  

• Gaturum bör utformas så att dagvatten 

kan tas omhand på ett bra sätt. Det bör 

inte byggas in. 
• Lokalt omhändertagande av vatten ska 

alltid eftersträvas I första hand.  

 

 

Hållbart byggande och teknik  

I Sverige står byggfasen för en väldigt stor del 

av en byggnads totala miljöpåverkan sett till 

dess livscykel från byggande till rivning. Om 

byggande ska vara verkligt hållbart är det 

avgörande vilka material som används och på 

vilket sätt byggandet utförs. Hur material och 

byggnadsdelar åldras och underhålls har också 

stor påverkan på den totala miljöbelastningen. 

En byggnad med låg energiförbrukning kan ha 

en större total miljöpåverkan än en byggnad 

med något högre energiförbrukning men med 

byggnadsdelar och material som går att 

underhålla och reparera. Det är därför också 

viktigt att välja material som åldras långsamt 

och vackert. Material som går att   återbruka 

kan minska miljöbelastningen bortom 

byggnadens egen livscykel.  

Det går inte att i detaljplaner ställa högre krav 

på miljövänligt byggande än vad som gäller i 

andra regelverk, till exempel BBR. För att 

uppnå ett hållbart byggande på Södra 

Sunnanå blir en dialog med de framtida 

byggherrarna viktig. Här kan kommunen 

uppmuntra till ett hållbart byggande. 

Det är också viktigt att kommunen genom sitt 

anläggnings- och driftarbete är en god förebild 

och väljer material och arbetsätt som minskar 

miljöpåverkan. 

Riktlinjer för forsatt planering  

• Minskad klimatbelastning och träbyggande 

ska uppmuntras  

• I markanvisningsskedet ska en dialog om 

minimal klimatbelastning föras med de 

framtida byggherrarna. 
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Avfall 

På Södra Sunnanå ska det vara lätt för de 

boende att leva miljövänligt. Det ska därför 

vara lätt att minska den mängd avfall som det 

egna hushållet producerar, och det ska vara 

lätt att lämna in till återvinning och återbruk. 

Hanteringen ska också innebära en god 

arbetsmiljö för de som arbetar med avfall.  

För att detta ska vara möjligt måste ett arbete 

med frågan ske i flera steg och med alla 

inblandade parter. Dels måste kommunens 

verksamheter som hanterar avfall vara med 

under detaljplaneprocessen, och dels måste de 

aktörer som avser att bebygga området vara 

med och hitta lösningar under 

markanvisningen och genomförandet.  

Avfallet ska sorteras enligt kommunens 

renhållningsordning, avfallsplan och de 

lokalaföreskrifterna. Fastighetsnära lösningar 

bör tillämpas så att det blir enkelt för 

hushållen att sortera rätt. 

Riktlinjer för forsatt planering  

• Förutsättningarna för avfallshantering som 

fokuserar på minskad mängd avfall ska 

utredas 
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Den fortsatta planeringen 

Arbetet med planprogrammet förväntas vinna 

laga kraft under våren 2021. Efter 

planprogrammets antagande tar 

detaljplanearbetet vid, utifrån givna riktlinjer.  

Området kommer att delas in i flera 

detaljplaner. Detaljplanen för området på 

Backen och på Nyckelgatan planeras starta i 

samband med att programmet antas 2021 och 

förväntas vinna laga kraft under 2022. 

Utbyggnaden av hela planprogramsområdet 

kommer sedan ske etappvis. 

Konsekvenser av 

planprogrammets 

genomförande  

Genomförandet av planprogrammet och 

kommande detaljplaner innebär att fler 

bostäder, skolutbyggnad och utökad 

service/handel kan tillskapas i ett läge som 

stärker målbilden om att utforma en tät stad 

längs älven, stärka platsens karaktär och 

identitet. Genomförandet ska också möjliggöra 

för ett ekologiskt hållbart stadsliv och skapa 

förutsättningar för enkla resor på människors 

villkor.    

Bostäderna upplåts genom olika 

boendeformer och kompletterar det befintliga 

beståndet. Detta bidrar till mångfald och 

ökade valmöjligheter att bosätta sig i 

kommunen.  

Gångstråken som idag används i anslutning till 

området finns kvar och fler kommer tillskapas. 

Allmänheten ska även fortsatt kunna 

promenera/ströva genom området och vidare 

till intilliggande områden på ett lättillgängligt 

sätt.  

De boende kommer att ha cykelavstånd till 

serviceutbud av både kommersiell och 

kommunal service, vilket underlättar det 

dagliga livet.  

Miljökonsekvenser 

Inom skogsområdet finns enligt den 

översiktliga naturvärdesinventeringen en del 

rödlistade arter. Här finns också skogsmiljöer 

och enstaka träd som bedöms 

bevarandevärda både för sina ekologiska 

värden och för att de kan bidra till att höja 

rektionsvärdet i området. Genom 

planprogrammet pekas stråk ut i 

skogsområdet som viktiga att bevara.  

Genom att ta skogsmark i anspråk och öka 

andelen hårdgjord yta i området ökar 

mängden dagvatten som måste tas om hand. 

Ett ökat antal boende i området kommer också 

att medföra en ökad biltrafik, främst längs 

Lantmannagatan. Delar av 

planprogramsområdet består av mark med 

förhöjd förekomst av sulfidjord.  

Utifrån gällande kunskap om programområdet 

bedöms planprogrammets genomförande inte 

kunna antas medföra någon betydande 

miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning 

med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning 

bedöms därför inte behöva genomföras i 

programskedet.  

Genomförande 
Hur uppnår vi intentionerna i fortsatt arbete? 
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En undersökning om planens miljöpåverkan 

ska dock enligt plan- och bygglagen och MKB-

förordningen göras inför kommande 

detaljplanearbeten, när mer underlag och 

utredningar tagits fram.  

Konsekvenser för barnen 

Nedan listas några konsekvenser som 

programförslaget medför utifrån de två 

kategorierna som definierats på sidan 9.  

Vardagsliv och hälsa 

+ Inom området ska barnen kunna röra sig 

trafiksäkert på gång- och cykelbanor och 

utmed områdets gröna stråk.  

+ Många målpunkter för barn finns inom 

programområdet.  

+ Grubban och Backen planeras för att hålla 

genomfartstrafiken låg. 

− Mer biltrafik längs Lantmannagatan kräver 

insatser för barns trafiksäkerhet och 

skapar större risk för buller 

Natur, rörelse och lärande 

+ Inom programområdet finns platser med 

olika karaktärer. 

+ En utveckling av aktiva ytor och 

grönområden i angränsning till och inom 

programområdet kommer att skapa 

möjlighet till lek och rörelse för barn på 

hela Sunnanå.  

+ En utveckling av Rösbergets 

friluftsområde kan även locka 

barnfamiljer från närområdena och övriga 

staden. 

− Befintliga naturområden tas I anspråk  
 

Vid utveckling av åtgärder inom området bör 

barnen ges möjlighet till ett medskapande i 

någon form. Området ska skapa 

förutsättningar för en trygg uppväxtmiljö där 

det finns ren luft, tillgång till utemiljöer 

anpassade för barn, där de har nära till 

kompisar och möjlighet att leka och vara på 

sina egna villkor. 

 

Jämställdhet 

Skellefteå kommun eftersträvar ett jämställt 

transportsystem som ska möjliggöra att män 

och kvinnor har samma möjlighet till mobilitet. 

Kvinnors och mäns resmönster skiljer sig åt i 

flera avseenden, bland annat antal, längd, 

restid, färdmedel och syfte med resan. Detta 

kan förklaras utifrån kvinnors och mäns 

vardagsliv, värderingar och normer men även 

utifrån utformningen av den fysiska 

strukturen. Ett jämställt transportsystems 

uppgift är att möjliggöra för människor att leva 

jämställda liv. 

Vid fortsatt utformning av den fysiska 

strukturen på Södra Sunnanå ska stort fokus 

läggas vid att skapa bra kopplingar för gång 

och cykel, samt verka för att skapa trygga 

miljöer för alla. Tillkommande bebyggelse 

ligger med cykelavstånd till Centrum och i 

närheten av förskolor och skolor. Närheten till 

busshållplatser gör området mer tillgängligt 

för de  som oftast förflyttar sig utan bil i sitt 

vardagsliv.  

Trygghet  

Planprogrammet lägger god grund för en 

bättre trafiksäkerhet i kommande 

detaljplanering och projektering av området.  

En medveten gestaltning, representation av 

olika identiteters signaler,  god belysning och 

placering av växtlighet bidrar till en ökad 

känsla av trygghet i det offentliga rummet.  
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Drift och underhåll 

Drift och underhåll har en stor betydelse för 

attraktivitet och tillgänglighet framför allt för 

fotgängare och cyklister. I en stad där alla 

enkelt och tryggt ska kunna färdas till fots eller 

med cykel krävs väl fungerande drift- och 

underhållslösningar. 

Vid nyexploatering ska utformning av de 

allmänna platserna ske utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv där innovativa lösningar 

för drift och underhåll ska uppmuntras. 

Nya exploateringsområden innebär ökade 

kostnader för framtida drift och underhåll. 

Kostnadernas storlek varierar bland annat 

beroende på utformning, materialval och plats. 

Det är därför viktigt att diskutera och 

synliggöra kostnaderna redan i tidiga 

planeringsskeden, för rätt utformning och 

materialval utifrån varje specifik plats.   

Om dagvattenlösningar inte kan säkerställas 

med LOD kommer dagvattennätet belastas än 

mer. Det innebär att huvudledningar kan 

behöva breddas vilket kan medföra en stor 

kostnad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El och tele 

Så långt som möjligt ska befintliga 

anläggningar och ledningar behållas i 

nuvarande läge för att kunna undvika 

olägenheter och kostnader som uppkommer i 

samband med flyttning. Tvingas ledningsägare 

vidta flyttningsåtgärder eller skyddsåtgärder 

för att möjliggöra exploateringen förutsätts att 

den part som initierar åtgärden även bekostar 

den.  

För att fastställa i vilken omfattning ska 

anläggningar/ledningar som berörs av 

exploatering besiktigas och en 

besiktningsrapport upprättas när 

byggnationen fastställs. 

Kommande utredningar i 

detaljplaneskedet  

• Ekosystemtjänster 

• Kvalitets- och gestaltningsprogram 

• Trafikbullerutredning 

• Översiktlig geoteknisk undersökning 

• Dagvattenutredningar och 

ledningberäkningar 

• Utvecklingsplan för Rösbergets 

friluftsområde 
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