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Skellefteå kommun är inne i en expansiv fas med 
målet att bli 80 000 invånare år 2030. Den fördju-
pade översiktsplanen för Centrala stan tar höjd 
för kommunens mål, med samma planeringspe-
riod och ger möjligheter för att skapa ett attraktivt 
hållbart centrum för fler Skelleftebor. Planen ger 
förutsättningar för fler mötesplatser, bostäder 
och arbetsplatser samt ökad handel, bättre till-
gänglighet, utökat kulturliv och ett aktivt stadsliv. 
Förnyelse av torgen, utveckling av gång- och 
cykelstråk och grönstruktur är viktiga pusselbitar. 

Planen är inte juridiskt bindande men är strate-
giskt viktig då den kommer att vara vägledande 
för hur stadsdelen ska fortsätta utvecklas. Den 
ska fungera som beslutsunderlag i detaljplane-
ring, bygglovprövning och andra beslut som rör 
mark- och vattenanvändningen. När planen är 
beslutad kommer det att krävas ett stort arbete 
och engagemang, inte bara av kommunen, utan 
även av privata aktörer, fastighetsägare, handlare 
och invånare för att fylla det visionära skalet med 
innehåll.

Sammanfattningsvis innebär förslaget att bebyg-
gelsen har förtätats med fokus på norra sidan av 
älven. Inom det tätare bebyggelseområdet finns 
ett varierat bostadsutbud med olika typer av 
bostäder, prisklasser och ägandeformer där fler 
personer kan erbjudas boende och stadsdelen 
får en större mångfald av invånare där även unga 
och barnfamiljer får plats. 

Transportsystemet kännetecknas av effektiva 
transporter, en god samordning mellan olika 
transportslag där resurssnåla resor prioriteras. 
Centrum är lättillgängligt för alla invånare och 
besökare oberoende av färdsätt. Inom stadsdelen 
prioriteras gång- och cykeltrafik främst. För att 

minska älven som barriär och skapa ett attrak-
tivt och säkert stråk för fotgängare och cyklister, 
samtidigt som hela stadsdelen kopplas ihop, har 
Parkbron blivit en gång- och cykelbro.

Kanalgatan har byggts om till att ha ett körfält i 
vardera riktning. Mer utrymme skapas för gång- 
och cykeltrafik, kollektivtrafik och olika former av 
aktiviteter som till exempel uteserveringar. Gatan 
har även fått en funktion som ett överordnat 
grönstråk som tar hand om dagvatten. 

Centrum har utvidgats och utvecklats med mer 
handel, caféer och restauranger och har en tydlig 
koppling med de platser som skapas norr om Ka-
nalgatan upp mot kulturhuset och resecentrum. 
Södertorg har byggts om till ett attraktivt och väl 
gestaltat torg med bostäder och verksamheter.

Bockholmsvägen har utvecklats till ett attraktivt, 
funktionellt och väl gestaltat stråk för gång- och 
cykel som binder ihop Campus med Södertorg 
och Parkbron och vidare till Centrum. Ett trädäck 
mellan Campus och norra Strandpromenaden 
upp till Trädgårdsgatan bidrar till liv och rörelse. 

Älvrummet utvecklas som mötesplats med en 
mängd olika årstidsanpassade aktiviteter.  Stads-
holmen mitt i älven blir en grön rekreationsyta för 
kultur- och fritidsaktiviteter. Nordanå utvecklas än 
mer som målpunkt och stärker Centrala stans att-
raktivitet med sin närhet. Campus är en attraktiv 
kunskapsmiljö som integrerats med staden och 
bidrar till stadslivet.

Nya parkeringshus som kompletterar de äldre 
har byggts i anslutning till attraktiva gångstråk. 
Det finns god tillgång till cykelparkering och alla 
parkeringshus har cykelparkeringar.

Läsanvisning
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan presenteras i tre delar:

Förutsättningar: I delen förutsättningar redovisas vilka mål, beslutade i och utanför kommu-
nen, som har styrt planens utformning. Här redovisas bakgrunden och de förutsättningar som 
finns inom planområdet.

Planförslag: I delen planförslag presenteras de förändringar som föreslås med kartor, illustra-
tioner och text samt riktlinjer för utveckling och mark- och vattenanvändning i planområdet.

Miljökonsekvensbeskrivning: Tredje och sista delen beskriver planens konsekvenser tillsam-
mans med en miljökonsekvensbeskrivning enligt reglerna om miljöbedömning av planer och 
program.

Åtgärder Centrala stan, är en bilaga där föreslagna åtgärder i planen har sammanställts för 
att ge en bild över om de kan genomföras nära i tid eller på längre sikt. 
 
Skelleftebornas synpunkter, är en bilaga med en sammanställning av dialoger som påverkat 
den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan. För att tydliggöra vad Skellefteborna tycker 
och hur det har påverkat planen, finns det en orange markering i marginalen. Så visar vi vilka 
idéer som får plats.

Sammanfattning
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Målbild för Centrala stan
Den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan tar avstamp i utvecklingsstra-
tegin Skellefteå 2030 och i kommunens vision och mål för 2030: En framsynt och 
jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 80 000 
invånare år 2030.

Skellefteå kommuns förtroendevalda har enats om en gemensam målbild för Centrala stan. Utifrån målbilden har 
fyra fokusområden tagits fram som beskriver hur den ska uppfyllas. Alla fokusområden är viktiga att arbeta med för 
att utveckla staden och förverkliga målbilden. Det krävs ett stort arbete och engagemang av oss tillsammans för att 
skapa det Skellefteå vi önskar.

Målbild
Centrala stan inspirerar, bjuder in och ger plats för oss människor att mötas. Vi tar tillvara på årstidernas styrkor, och 
tillsammans med det rika utbudet av handel, kultur, nöjen och aktiviteter ges besökare, invånare och boende upple-
velser året runt. 

Fokusområden
Besöksvänligt och upplevelserikt  handel, kultur, nöje, rekreation & fritid
• Tillgängligt, tryggt och välkomnande under dygnets alla timmar året om.
• Mångsidigt utbud av handel, kultur, nöjen och aktiviteter.
• Flera evenemang året om – utvecklat vinterliv och förlängd sommar.
• Mötesplatser av olika storlek och funktion knyts samman med tydliga stråk.
•  Goda möjligheter för stadsnära friluftsliv och rekreation.

Attraktivt och levande  gestaltning, byggnader & boende
• Allt byggande genomsyras av social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
•  Väl gestaltade mötesplatser där människor gärna vistas.
•  Bottenvåningar med publika verksamheter med välkomnande entréer.
•  Det som byggs bidrar till variation och upplevelse. 
• Stärkt koppling till älven och utvecklade grönstråk.

Tillgängligt och användbart  trafik & kommunikationer
• Offentliga miljöer är tillgängliga och användbara för alla oavsett funktionsförmåga. 
• God tillgänglighet till och från Centrum för samtliga trafikslag.
• Tryggt och säkert att färdas till fots och med cykel.
• Goda parkeringsmöjligheter erbjuds alla besökare.
• Minskade barriärer.

Engagerande och gemensamt  delaktighet, engagemang & samverkan
• Tillsammans känner vi ansvar att utveckla Centrala stan.
• Centrum utvecklas och stärks genom fördjupad samverkan mellan fastighetsägare,                                                

verksamhetsutövare, föreningar och kommunen.
• Invånarna känner sig delaktiga i Centrala stans utveckling och bidrar till stadslivet.

Workshop målbild (2015). Foto: Peter Lindroos.
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Framtidsbild
Med sikte på att nå målbilden finns en framtidsbild 
som sammanfattat beskriver en önskad utveckling av 
stadsdelens fysiska struktur fram till år 2030. Huvuddra-
gen är att bebyggelsen har utvecklats med tyngdpunkt 
på norra sidan av älven med fokus norr om Kanalgatan 
samt kring stråken Nygatan, Trädgårdsgatan och Ka-
nalgatan. Älvens potential för rekreation i olika former, 
unika mötesplatser och mer stadsliv har tagits tillvara. 
Centrum är tillgängligt för alla invånare och besökare 
oberoende av färdsätt. Inom stadsdelen prioriteras 
gång- och cykeltrafik främst.

BEByGGELSE
Bebyggelsen har förtätats med fokus på norra sidan av 
älven, framför allt norr om Kanalgatan samt kring de 
övergripande stråken för gång- och cykel. Inom det täta-
re bebyggelseområdet finns en blandning av byggnader 
och funktioner som bostäder, arbetsplatser, offentliga 
och kommersiella lokaler. Platsens unika förutsättningar 
har tagits tillvara utifrån ett hållbart perspektiv. 

STADSRUM 
Nygatan, Trädgårdsgatan och Kanalgatan har utvecklats 
till attraktiva, funktionella och väl gestaltade handels-
stråk där man gärna rör sig till fots. Bebyggelsen längs 
handelsstråken har aktiva fasader med verksamheter 
i bottenvåningen som tillför liv och rörelse i stadsrum-
met. 

Kanalgatan har byggts om till att ha ett körfält i vardera 
riktning. Mer utrymme skapas för gång- och cykeltrafik, 
kollektivtrafik och olika former av aktiviteter som till 
exempel uteserveringar. Nygatan och Trädgårdsgatan är 
bilfria. Gatornas funktion som handelsstråk och huvud-
stråk för fotgängare har förstärkts.

Torget har kopplats samman med de platser som 
skapas norr om Kanalgatan upp mot kulturhuset och 
resecentrum. Södertorg har byggts om till ett attraktivt 
och väl gestaltat torg med bostäder och verksamheter. 

Bockholmsvägen har utvecklats till ett attraktivt, funk-
tionellt och väl gestaltat stråk för gång- och cykel som 
binder ihop Campus med Södertorg och Parkbron och 
vidare till Centrum. Ett trädäck mellan Campus och 
norra Strandpromenaden upp till Trädgårdsgatan bidrar 
till ett älvrum med liv och rörelse.

MåLPUNKTER
Centrala stan har fått två stora och viktiga målpunkter 
norr om Kanalgatan i form av ett kulturhus vid nuva-
rande busstorg och ett nytt resecentrum direkt norr om 
nuvarande busstorg.

Centrum i sig är en stor målpunkt som utvidgats och 
utvecklats med mer handel, caféer och restauranger. 
Knutpunkten i stadsbussnätet ligger fortsatt på Kanalga-
tan, men något förskjuten från torget.

Älvrummet utvecklas som mötesplats med en mängd 
olika årstidsanpassade aktiviteter.  Stadsholmen mitt i 
älven blir en grön rekreationsyta för kultur- och fritids-
aktiviteter.

Nordanå utvecklas än mer som målpunkt och stärker 
Centrala stans attraktivitet med sin närhet. Campus är 
en attraktiv kunskapsmiljö som integrerats med staden 
och bidrar till stadslivet.

GRÖNSTRUKTUR
Kanalgatan har fått en funktion som ett överordnat 
grönstråk som tar hand om dagvatten. Boströmsbäcken 
har utvecklats som grönt stråk. Trädgårdsgatan har 
tillsammans med Brogatan, Parkbron och Stationsgatan 
blivit en del i ett nord-sydligt grönt stråk genom stadsde-
len och en ny park har skapats framför stationshuset.

TRAFIKSySTEM
Transportsystemet kännetecknas av effektiva trans-
porter, en god samordning mellan olika transportslag 
där resurssnåla resor prioriteras. Centrum ska vara 
lättillgängligt för alla invånare och besökare oberoende 
av färdsätt. Inom stadsdelen ska gång- och cykeltrafik 
prioriteras främst.

En stor förändring av trafiksystemet är att en ny E4 i 
Östra leden har gjort det möjligt att förändra Viktoriaga-
tan till en mer stadsmässig gata. Kanalgatan har byggts 
om till ett attraktivt stadsrum.

En ny gång- och cykelpassage under Viktoriagatan vid 
Campus har byggts som förstärker Bockholmsvägens 
huvudstråk och stödjer det viktiga hållplatsläget vid 
Campus med hållplatser på vardera sidan av Viktoriaga-
tan. En ny funktionell och väl gestaltad passage under 
järnvägen för gång och cykel har byggts som ansluter 
Trädgårdsgatans norra del.

Nya parkeringshus som kompletterar de äldre har 
byggts i anslutning till det förtätade bebyggelseområ-
det. Parkeringshus för bilar finns i direkt anslutning till 
gångstråk. Det finns god tillgång till cykelparkering och 
alla parkeringshus har cykelparkeringar.

För att minska älven som barriär och skapa ett attraktivt 
och säkert stråk för fotgängare och cyklister, samtidigt 
som hela stadsdelen kopplas ihop, har Parkbron blivit 
en gång- och cykelbro.

Framtidsbild för Centrala stan år 2030.
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Inledning

I följande kapitel presenteras förslag på hur 
stadsdelen Centrala stan kan utvecklas. Här be-
skrivs ramar för hur utvecklingen kan gå till. För 
varje område presenteras huvudsakliga inrikt-
ningar och åtgärder. En samlad översikt med 
förslag på framtida mark- och vattenanvändning 
redovisas på kartor längst bak i handlingen. I en 
bilaga finns även en samlad översikt över de åt-
gärder som föreslås, och i vilken prioritetsordning 
dessa ska göras.
 
Inriktning beskriver en vilja - dit vi tillsammans bör sträva för att 
nå målbilden.
 Åtgärd är vad Skellefteå kommun konkret ska göra för att bidra 
till att nå målbilden.

Hållbara och varierande livsmiljöer ingår som ett strategi-
område i Skellefteås utvecklingsstrategi Skellefteå 2030. 
Med målet Utformat för nästa generation framhålls att vi 
i Skellefteå ska ta vårt ansvar för att utveckla hållbara 
livsmiljöer som blir bättre för varje kommande genera-
tion. Insatsområden som hör till målet är Framtidsinrik-
tad samhällsutveckling och Inbjudande och trygga fysiska 
miljöer. Läs mer om utvecklingsstrategin i dokumentet 
Förutsättningar.

Skellefteå kommuns Riktlinjer för hållbart byggande och 
Träbyggnadsstrategi är exempel på styrdokument som 
bidrar till en hållbar utveckling. Riktlinjerna syftar till 
att reglera och kompensera den ”hållbarhetsskuld” alla 
byggprojekt innebär då vi tar resurser i anspråk, och 
även att föra vidare erfarenhet till ny kunskap i kom-
mande byggprojekt. Träbyggnadsstrategin visar kom-
munens vilja att verka för ett hållbart byggande och höja 

motivationen att fler ska välja att bygga i trä.
Allt fler personer väljer att bosätta sig centralt. Planför-
slagets övergripande hållbarhetsaspekt är att förtäta för 
att tillgodose människors behov och för att skapa bättre 
möjligheter för närhet och tillgänglighet till kommer-
siell och offentlig service, kollektivtrafik, arbetsplatser, 
rekreationsområden med mera.

Att förtäta staden och erbjuda korta avstånd och god 
tillgång till lättillgänglig service, kan minska behovet av 
bilresor och underlätta valet av hållbara färdmedel. Det 
ger även bättre nyttjande av redan befintlig infrastruk-
tur som fjärrvärme, vatten- och avlopssystem.

Ekologisk hållbarhet är en fråga om livsstil. Genom att 
ändra vår livsstil kan vi hjälpa till att begränsa klimatpå-
verkan. Det innebär till exempel att vi måste ändra våra 
resvanor, minska energianvändningen och minska på 

Hållbar utveckling
En hållbar stad ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande genera-
tioners behov.  Hållbar utveckling handlar om en god miljö som växer fram i sam-
spel mellan de tre ömsesidigt beroende delarna: ekologisk, ekonomisk och social 
hållbarhet. Det kan till exempel betyda att ekonomisk tillväxt inte får ske till priset 
av ett segregerat, ojämlikt samhälle och en förstörd miljö.
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Förtätning av bostäder och 
verksamheter
Förtätning inom befintliga kvarter är ett sätt att använda kvartersmarken effekti-
vare. I Centrala stan finns det goda förutsättningar för förtätning av bostäder och 
verksamheter då det är nära till allt och förutsättningarna för gång-, cykel- och kol-
lektivtrafik är goda. Med förtätningar i befintlig miljö ställs höga krav på gestaltning 
och anpassning till intilliggande bebyggelse. Förtätningar ställer även krav på nya 
bilparkeringslösningar för boende- och arbetsplatsparkering.

Vid förtätning och nyexploatering av bostäder krävs att 
det ställs höga krav på friytorna inom kvartersmark för 
att skapa en god boendemiljö. Kvarteret ska studeras 
i ett större sammanhang utifrån tillgång till fri- och 
grönytor i bostadens närhet. Barns behov av lek och 
rekreation ska särskilt tas hänsyn till vid all planering 
och exploatering i Centrala stan.

Förtätning ställer även krav på nya billösningar för boen-
de- och arbetsplatsparkering. Ofta finns det inte utrym-
me att bygga fler markparkeringar, och kostnaderna för 
att bygga garage under jord är mycket höga. Alternativet 
är bygga eller köpa parkeringsplatser tillsammans med 
andra fastighetsägare. Vid förtätningar bör det efter-
strävas att fastighetsägare löser sina parkeringsbehov 
tillsammans i gemensamma parkeringsanläggningar. En 
samordnad parkeringslösning underlättar samnyttjande 
av bilplatserna för boende, anställda och besökande. 

I Centrum finns obebyggd tomtmark, så kallade luck-
tomter, som används för annat ändamål, exempelvis 
parkering, som kan exploateras. Genom att bebygga 
dessa lucktomter kan kvarter slutas och gaturum läkas. 
Exempel på lucktomter som gärna kan bebyggas finns 
i kvarteren Kapella, Kastor, Orion, Oxen, Polaris och 
Regulus.

Området norr om Kanalgatan är ett omvandlingsom-
råde som har stor potential att förtätas utan att ta 
värdefulla grönytor i anspråk eller bryta mot stadsde-
lens karaktär eller bygga bort viktiga och uppskattade 
kvaliteter. I området mellan älven och Kanalgatan, kan 
mindre förtätningar göras. Huvudinriktningen är att 
skalan ska behållas men att högre bebyggelse är tillåtet 
på lämpliga platser.
Karlgård, söder om älven har en annan karaktär där de 
flesta byggnaderna i form av bostadshus är indragna 
från gatan. Det är främst utmed Brogatan och Bock-
holmsvägen som byggnaderna är placerade längs med 
gatan. Dessa gator fungerar även som viktiga stråk och 

genom att förtäta med byggnader med aktiva fasader 
mot gatan kan ett levande gatuliv stimuleras. Möjlighet 
till förtätning finns i vissa kvarter som Släden, Butiken, 
Konditoriet och Nipan.

I randområdena till Centrala stan är det främst i kvarte-
ren Grunnan, Strömsör och Renen öster om E4 som det 
finns potential till förtätning av bostäder och verksam-
heter.

Byggnadshöjd är en viktig aspekt vid förtätning, då det 
kräver en medvetet formgiven relation mellan gaturum-
met och husets höjd. Läs mer under kapitel Stadsbild och 
stadsliv.

Bostäder

I Centrala stan finns ett stort behov av bostäder med 
varierande upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar. 
Med ett mer varierat bostadsutbud med olika typer 
av bostäder, prisklasser och ägandeformer kan fler 
personer erbjudas boende och stadsdelen får en större 
mångfald av invånare där även unga och barnfamiljer 
får plats. Fram till år 2030 är målet att 1200 nya bostä-
der ska byggas inom Centrala stan.

Norr om Kanalgatan bedöms potentialen vara stor för 
att bygga bostäder. Med en lite högre höjd på bebyg-
gelsen kan uppemot 600-700 nya bostäder få plats. 
I området mellan älven och Kanalgatan kan 200-300 
nya bostäder rymmas genom mindre förtätningar. 
Byggnaderna bör anpassas till nuvarande skala. Söder 
om älven bedöms ca 400 nya bostäder kunna byggas. I 
randområdet, inom kvarteren Strömsör och Renen finns 
potential till ca 200 nya bostäder. Planförslaget bedöms 
ge utrymme att uppfylla målet om 1200 nya bostäder.

vårt avfall. Fördjupningen av översiktsplanen kan inte 
styra hur människor väljer att leva, men den kan bidra 
till att skapa förutsättningar för en hållbar och klimats-
smart livsstil. Fortsatt utveckling av attraktiv kollektivtra-
fik och gång- och cykelstråk, multifunktionella grönytor 
med lokalt omhändertagande av dagvatten, möjlighet 
till odling samt ett klimatsmart byggande med hänsyn 
till mikroklimat och energiförsörjning är några delar av 
den ekologiska hållbarheten. Miljöstrategiska övervä-
ganden krävs kring markanvändning, och även kring 
anpassning av befintlig bebyggelsemiljö med hänsyn till 
ekosystemtjänster och framtida klimatförändringar.
 
Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt 
stabilt och dynamiskt samhälle mellan människor av 
olika bakgrund, samhällsklasser, kulturer eller könstill-
hörighet. Tidigare har fysisk planering ofta präglats av 
ett tekniskt förhållningssätt som ofta handlat om trafik, 
buller, miljö, näringslivsfrågor och handel. Avgörande 
faktorer för den fortsatta utvecklingen inom social 
hållbarhet är hur fysisk planering påverkar olika grupper 
och individer i samhället. Det är därför viktigt att frågor 
som ”vem planerar vi för?” och ”vem bygger vi för?” finns 
med i planeringsarbetet. 

Det finns ett stort behov av bostäder med varierande 
upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar, vilket plan-
förslaget även förordar. På så sätt kan stadsdelen få 
en större mångfald där även unga och barnfamiljer ges 
plats. Det handlar även om att erbjuda och skapa aktivi-
teter, upplevelser och mötesplatser som är inbjudande 
och trygga för alla.

Ekonomisk hållbarhet handlar om en effektiv markan-
vändning, att satsa på det man redan är bra på och att 
vidareutveckla sådant som staden har förutsättningar 

att bli bättre på. Handeln har en central roll i den ekono-
miska hållbarheten. Förtätningar skapar nya möjligheter 
att utveckla redan befintliga verksamheter och handel, 
samtidigt som det skapar yta för nya etableringar eller 
andra aktiviteter. Centrums handel stärks av tillskottet 
av bostäder och arbetsplatser, som även stärker under-
laget och lönsamheten för stadsbusstrafiken. I Centrala 
stan är det viktigt att lokaler för handel och service 
skapas i bottenvåningarna. Lokalerna ska ha entré och 
skyltfönster mot gatan för att skapa en levande gatu-
miljö. 

Inom stadsdelen ska en effektiv markanvändning ef-
tersträvas genom en hög exploateringsgrad. En annan 
dimension av den ekonomiska hållbarheten kan handla 
om möjligheten att göra en så kallad boendekarriär. 
Idag är möjligheterna begränsade med hänsyn till den 
bostadsbrist som är i staden. Ekonomisk hållbarhet 
innebär långsiktiga investeringar och att byggnationer 
ska ses i ett livscykelperspektiv. Lägsta livscykelkostnad 
istället för lägsta investeringskostnad.

• Ta hänsyn till det inkluderade perspektivet i all 
detaljplanering och lovgivning.

• Utforma nya byggnader med utgångspunkt i 
Skellefteå kommuns Riktlinjer för hållbart byg-
gande och Träbyggnadsstrategi.

iNRiKTNiNG

Hållbar utveckling består av tre delar.
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Verksamheter och 
arbetsplatser

I Centrala stan, och särskilt i Centrum, är inriktningen 
att nya byggnader ska rymma såväl bostäder som 
verksamheter. Bottenvåningarna ska ge plats för handel 
och annan verksamhet som tillför stadsliv. Byggnader 
med fasader mot gator ska vara öppna och inbjudande. 
Fram till år 2030 är målet att 1000 nya arbetsplatser ska 
skapas inom Centrala stan.

Den största potentialen till nya arbetsplatser finns 
norr om Kanalgatan. Mellan 600-650 nya arbetsplatser 
inom främst handel, kommersiell och offentlig service 
bedöms kunna skapas inom detta område. I området 
mellan älven och Kanalgatan finns potential genom min-
dre förtätningar för 150-200 nya arbetsplatser. Söder 
om älven är det främst inom Campusområdet som ca 
200 nya arbetsplatser kan skapas. I randområdena finns 
en stor potential till nya arbetsplatser, i kvarteren Renen 
och Strömsör kan ca 250 nya arbetsplatser skapas.

Det finns ett antal förtätnings- och utvecklingsmöjligheter i Centrala stan. Kartan redovisar de kvarter 
med den tydligaste förtätnings- och utvecklingspotentialen i Centrala stan. I vissa kvarter handlar det 
om mindre förtätningar, punktinsatser, i andra kvarter handlar om en helhetsomvandling.

• Förtäta i första hand genom att bygga på obe-
bygda ”lucktomter” och bygga på höjden.

• Ha platsens förutsättningar som utgångspunkt 
vad gäller grönstruktur, byggnaders form, place-
ring, skala och gatans karaktär.

• Blanda bostäder och arbetsplatser vid ny bebyg-
gelse. 

• Erbjuda ett varierat bostadsutbud med olika ty-
per av bostäder, prisklasser och ägandeformer. 

• Lösa parkeringsbehov gemensamt i gemensam-
ma parkeringsanläggningar. 

iNRiKTNiNG
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Stadskärnan ska vara ett nav för handel, service och 
verksamheter. Målet är att handeln i Centrala stan ska 
öka bland annat genom utbyggnad och förtätning. För-
tätningar genererar nya möjligheter att utveckla redan 
befintliga verksamheter och handel, samtidigt som det 
skapar yta för nya etableringar eller andra aktiviteter. 
Med fler boende i Skellefteå och Centrala stan ökar 
kundunderlaget. Det är viktigt att arbeta med stadskär-
nans totala utbud i form av restauranger, caféer och 
service men också näringar som till exempel kultur och 
rekreation. 

Den moderna staden har mer eller mindre blivit en 
samtida symbol för social och kulturell mångfald. Därför 
är det viktigt att planera för ett Centrum där många 
människor med olika köpvanor och behov har tillgång 
till ett varierat utbud av service och handel. 

En nyckelfaktor för att utveckla ett attraktivt och hållbart 
stadsliv är tillgänglighet. Vi människor tenderar att välja 
platser som enkelt erbjuder ett stort utbud, och där vi 
kan uträtta många ärenden på en och samma gång. 

Bilen är och kommer fortsättningsvis att vara ett viktigt 
transportmedel men för att skapa utrymme och hitta 
balans mellan de olika trafikslagen behöver genom-
fartstrafiken minskas och gång- och cykeltrafikanter 
ges ett större utrymme än tidigare. På samma sätt 
bör en omstrukturering av parkering göras i Centrum, 
där korttidsparkering prioriteras för besökare som vill 
handla och uträtta ärenden. På sikt bör dessa åtgärder 
gynna handeln eftersom mer yta frigörs och marken 
kan användas till annat än bilparkering som till exempel 
uteserveringar eller annan kommersiell verksamhet. Läs 
mer under kapitel Trafik. Med ett mer flexibelt parke-
ringssystem och en förtätning av Centrala stan skapas 
mer gynnsamma förhållanden för att bedriva handel. 

Andra faktorer och åtgärder som är viktiga att ta hän-
syn till för att skapa en levande centrumhandel är till 
exempel kundanpassning och konsumenttrender så 
som öppettider och utbud. Stadskärnan är, förutom en 
handelsplats, också en social mötesplats för upplevelser 
och nöjen. Därför blir det allt viktigare att hitta samspel 
och synergier mellan den mer traditionella detaljhan-

deln och utbudet av upplevelser och nöjen. För att det 
ska vara möjligt krävs en starkare samordning mellan 
aktörer som till exempel kommun, fastighetsägare och 
handlare. Ett första steg mot en bättre samordning är 
att ta fram en handelspolicy i dialog med olika aktörer. 
Tillsammans kan vi lättare nå samförstånd och helhets-
syn om hur stadskärnan och handeln på bästa sätt 
kan utvecklas. Delaktighet och gemensamt ansvar kan 
endast skapas genom samverkan.

För att stärka handeln krävs också fysiska åtgärder i 
det offentliga rummet. Fokus läggs på Nygatan, Träd-
gårdsgatan och Kanalgatan som föreslås utvecklas till 
attraktiva, funktionella och väl gestaltade handelsstråk 
där människor gärna rör sig till fots. Bebyggelsen längs 
handelsstråken ska ha aktiva fasader med verksamheter 
i gatuplan som tillför liv och rörelse i stadsrummet. Läs 
mer under kapitel Stråk.

Torghandel är ett trevligt inslag i stadsbilden som gene-
rerar folkliv. Förutom på torget föreslås torghandel även 
på Södertorg, Trädgårdsgatan och älvbrinken.

Handel
Under de senaste decennierna har begreppet stadskärna oftast varit förknippat 
med stora köpcentra och varuhus. Idag tenderar den moderna stadskärnan att 
fylla en allt större social funktion, där centrumhandel inte enbart syftar till inköp 
av specifika varor utan lika mycket till konsumtion av upplevelser. 

Handelsstråk, aktiva fasader och torghandel i Centrala stan. 

• Ha ett brett och varierat utbud av handel, aktivi-
teter och nöjen.

• Prioritera besöksparkering.

 

• Utveckla samverkan mellan kommun, fastighets-
ägare och handlare. 

• Utarbeta en handelspolicy.
• Utveckla Nygatan, Trädgårdsgatan och Kanalga-

tan till attraktiva, funktionella och väl gestaltade 
handelsstråk.

   ÅTGÄRD

iNRiKTNiNG
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Offentlig service
”Hållbara och varierande livsmiljöer” är ett av fyra strategiområden som avhand-
las i kommunens utvecklingsstrategi – Skellefteå 2030. Ett aktivt stadsliv med ett 
brett serviceutbud lyfts fram som en avgörande faktor för att skapa attraktiva och 
varierande livsmiljöer.

Fortsatt god tillgänglighet till service inom – och i nära 
anslutning till – planområdet eftersträvas. Detta är 
särskilt viktigt eftersom Centrala stan inte bara ska vara 
ett nav för service för de som bor i stadsdelen, utan även 
för besökare och övriga invånare som är bosatta utanför 
det geografiska området. Därför är det också viktigt att 
hela kommunen har ett välutvecklat service- och trans-
portsystem för de människor som behöver färdas till och 
från Centrum.

I dag har de som bor i Centrala stan en relativt hög med-
elålder, över 40 % av de boende i stadsdelen är över 65 
år. Därför är det viktigt att skapa förutsättningar, i form 
av boende och service, för att fler unga vuxna ska kunna 
bosätta sig i stadsdelen. Med en högre andel unga vuxna 
i stadsdelen och en ökad befolkningstillväxt i kommu-

Grön- och blåstruktur
Grön- och blåstruktur är både avgörande resurser för att bevara och utveckla 
ekosystemtjänster, samtidigt som dessa är viktiga för Centrala stans identitet.

Grön- och blåstruktur är en resurs för Centrala stans lo-
kala kretslopp. Med planerade förtätningar är det extra 
viktigt att bevara, förvalta och utveckla grönstrukturen 
för en attraktiv stads- och boendemiljö. Visionen är att 
öka det gröna i stadsdelen både för upplevelse och väl-
befinnande men också för Centrala stans lokala krets-
lopp och ekosystemtjänster. Det gäller både allmänna 
ytor och kvartersmark. Gröna innergårdar kan utvecklas 
till stadsrum som är inbjudande och spännande för 
både boende och besökare. Investeringar som stärker 
grönstrukturen kan ge stora samhällsekonomiska be-
sparingar på längre sikt.

Ekosystemtjänster är ett begrepp som används för att 
beskriva ekosystemens direkta och indirekta bidrag till 
människors välbefinnande. De delas vanligtvis in i fyra 
kategorier: försörjande tjänster, reglerande tjänster, 
kulturella tjänster och stödjande tjänster.

I nedanstående tabell redovisas en sammanställning av 
de ekosystemtjänster som identifierats i Centrala stan. 
Ekosystemtjänsterna har analyserats utifrån om de ska 
skapas, stärkas eller skyddas*.

Norr om Kanalgatan, där den största exploateringen 
beräknas ske, är grönytorna idag begränsade. Därför 
föreslås att en ny park skapas framför gamla stationshu-
set, vilket blir en fond som kopplar till det gröna stråket 
längs Stationsgatan och vidare söder ut över Parkbron. 
Parken kan bli en vacker entré till staden i anslutning till 
resecentrum och en mötesplats att stanna upp vid.

Kanalgatan utvecklas till en linjär park, med en serie av 
mötesplatser med överlappande aktiviteter och funktio-
ner. Stråket blir grundstommen i stadsdelens grönblå-
vita system, som med sin grönska kopplar till alléerna 
på Stationsgatan och Trädgårdsgatan. Ett 700 meter 
långt dagvattenstråk föreslås och Kanalgatan blir liksom 
älven en viktig del av stadens blåstruktur. Läs mer under 
kapitel Stråk.

Boströmsbäcken utvecklas än mer som ett tillgängligt 
grönt stråk som man kan röra sig längs med, en blågrön 
länk till älven. Vid Odentorget skulle det vara lämpligt 
med någon form av fontän som tillåter vattenlek för att 
tydliggöra närheten till Boströmsbäcken. Bockholms-
vägen, Nord-sydstråket, Stationsgatan och Kanalgatan 

*Källa för metoden: Ekosystemtjänster i stadsplanering – En vägledning, C/O City

nen kommer det på sikt innebära att det även måste 
utredas om tillgängligheten till offentlig service fortsät-
ter motsvara behovet även i framtiden, som till exempel 
tillgången till skola, barnomsorg och fritidsverksamhet.

Ekosystemtjänster i Centrala stan. 

• Göra Centrala stan till ett nav för tillgänglig ser-
vice för alla kommuninvånare.

• Erbjuda goda kommunikationer till offentlig 
service.

• Anpassa och utveckla utbudet av service i takt 
med befolkningstillväxten.

iNRiKTNiNG
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Visionsskiss trädäck mellan Campus och älvbrinkens norra sida. 

föreslås kompletteras med grönska. De gröna och blå 
stråken förstärks ytterligare med ljussättning vintertid.

Älvmiljön är en del av det som gör Skellefteå unikt. 
Kopplingarna till och över älven och kontakten med 
älven är viktiga att bevara och stärka. Älvens potential 
för rekreation i olika former, unika mötesplatser och 
mer stadsliv tillvaratas. Stadsholmen föreslås bli en 
grön rekreationsyta för kultur- och fritidsaktiviteter. 
Exempel på aktiviteter skulle kunna vara skulpturpark, 
äventyrslekplats och utomhusbad. Läs mer under kapitel 
Mötesplatser och målpunkter.

Mer vinteraktiviteter på och längs älven utvecklas. Fler 
kopplingar över älven knyter inte bara ihop stadsdelen, 
utan kan också skapa nya mötesplatser och aktivite-
ter. Stadsdelen knyts ihop med ett nytt trädäck mellan 
Campus och älvbrinkens norra sida. Trädäcket bidrar 
till ett älvrum med liv och rörelse, främst för rekreation 
och möten. Längs trädäcket kan fler aktiviteter skapas, 
både på sommar- och vinterhalvåret. För detta krävs 
en flexibel och tålig design då islossning kan ta med 
sig bryggor och vattennivån kan skifta. Det kan handla 
om att använda robusta material, flytande bryggor och 
pråmar samt bryggor och möblering som kan tas ut och 
in efter säsong.

Grön- och blåstruktur i Centrala stan.  

Info
fdjnv�dnvnfvjdnfn
�ndjfvndjnvfdn
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• Förstärka gröna och blåa stråk med ljussättning.
• Bevara och stärka kontakten och kopplingen till 

och över älven.
• Öka det gröna i stadsdelen.
• Utveckla Odentorget med vattenlek.
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• Anlägga en ny park framför gamla stationshuset.
• Göra en linjär park längs Kanalgatan.
• Tillgängliggöra det grönblåa stråket Boströms-

bäcken.
• Komplettera Bockholmsvägen, Nord-sydstråket, 

Stationsgatan och Kanalgatan med grönska.
• Bygga ett trädäck mellan Campus och norra 

strandpromenaden.
• Skapa en rekreationsyta för kultur- och fritidsak-

tiviteter på Stadsholmen.

ÅTGÄRD
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Prioriterade mötesplatser, målpunkter och stråk som behandlas i denna plan. 

Mötesplatser, målpunkter och stråk
”Hållbara och varierande livsmiljöer” är ett av fyra strategiområden som finns i 
kommunens utvecklingsstrategi – Skellefteå 2030. Viktiga insatsområden är att 
utveckla aktiviteter och upplevelser och skapa fler mötesplatser året runt som 
ska vara inbjudande och trygga. Attraktiva stråk och mötesplatser är viktiga för ett 
centrum med liv och rörelse. Möten uppstår på gator, torg, i parker, kultur- och 
fritidsarenor, kring handel och service. I Centrala stan ska det finnas målpunkter 
av olika storlekar och funktioner som binds samman av attraktiva stråk.
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Målpunkter och mötesplatser i Centrala stan. De mötesplatser och målpunkter som behandlas i denna plan är markerade i lila. Centrum 
kan i sig ses som en kommersiell målpunkt. 

Mötesplatser och målpunkter
Stadslivet påverkas av hur många människor som pas-
serar och hur lång tid de uppehåller sig på en plats, 
vilket betyder att stadslivet gynnas av att människor rör 
sig långsammare, gärna till fots. För att vi ska vilja vistas 
i staden olika delar av dygnet, alla årstider, så måste det 
finnas varierade mötesplatser med aktiviteter för olika 
målgrupper. Mötesplatser ska finnas för både planerade 
och spontana möten för människor i alla åldrar och med 
tanke på den låga vintersolen är det extra viktigt att 
säkra goda sollägen och ett bra mikroklimat vid dessa.

Caféer, restauranger, handel och stadsliv lever i sym-
bios och stärker varandra. Under sommarhalvåret har 
utserveringar stor betydelse för att skapa stadsliv. Det 
är dock viktigt att balansera uteserveringar med icke-
kommersiella uppehållsmöjligheter.

Det finns målpunkter och mötesplatser av olika karak-
tär, funktioner och utvecklingspotential. Nya mötesplat-
ser och målpunkter är viktiga att länka samman med 
befintliga. Ett antal mötesplatser och målpunkter har 
identifierats som särskilt viktiga, både nya och befintliga 
som behöver utvecklas.

RESECENTRUM

Ett resecentrum ska fungera som kopplingspunkt mel-
lan olika transportmedel. För att underlätta för män-
niskor att åka kollektivt ska miljön kring resecentrum 
vara attraktiv och välfungerande. Resecentrum ska vara 
ett landmärke för staden och ha en hög arkitektonisk 
kvalitet då det är det första intrycket resenärerna får av 
staden.

Huvudentrén ska ligga i fonden på Nord-sydstråket 
för att alla enkelt ska kunna orientera sig till och från 
resecentrum. För att knyta samman Centrala stan med 
Norrböle, och minska järnvägens barriäreffekt föreslås 
att Nord-sydstråket förlängs norrut under järnvägen, 
integrerat i nya resecentrum, med en ny funktionell och 
väl gestaltad passage för gång- och cykel. Passagen bör 
vara bred med god belysning.

Resecentrum ska vara en integrerad del av stadens 
service och handel med lokaler som möjliggör handel, 
kontor och restaurang/café-verksamhet.

Grönytor i området är idag begränsade, därför föreslås 
att en ny park skapas framför gamla stationshuset, 
vilket blir en fond som kopplar till det gröna stråket 
längs Stationsgatan och vidare söder ut över Parkbron. 
Parken kan bli en vacker entré till staden i anslutning till 
resecentrum.

För att möjliggöra en enklare övergång mellan olika 
transportslag är det viktigt att det finns goda parke-
ringsmöjligheter för både bil och cykel i anslutning till 
resecentrum. Parkeringsanläggningar kan med fördel 

placeras närmast järnvägsspåret för att skapa ett bul-
lerskydd för övrig bebyggelse.

Tydlighet mellan funktioner ger bättre logistik i området, 
och det är viktigt att tillgänglighetsfrågan integreras re-
dan från början. Det ska vara lätt att orientera sig både 
inom- och utomhus. Resecentrums koppling till Nord-
sydstråket, där flera viktiga mötesplatser och målpunk-
ter är belägna, är extra viktigt att gestalta väl.

Principskiss för resecentrum. 

• Göra resecentrum till ett landmärke för staden 
med en hög arkitektonisk kvalitet.

• Låta fonden på Nord-sydstråket bli huvudentré.
• Göra resecentrum till en integrerad del av sta-

dens service och handel med lokaler för handel, 
kontor, restaurang, café.

• Erbjuda goda parkeringsmöjligheter för bil och 
cykel i anslutning till resecentrum.

• Tydliggöra funktioner och dess samband - rese-
centrum ska vara lättorienterat och tillgängligt 
för alla.
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• Bygga en ny funktionell och väl gestaltad pas-
sage för gång- och cykel under järnvägen i 
Trädgårdsgatans förlängning norrut.

• Anlägga en ny park framför gamla stationshuset.

ÅTGÄRD
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KULTURHUSET

Ett kulturhus och hotell med ett levande innehåll kom-
mer att bli en viktig målpunkt och mötesplats i Centrala 
stan. Genom att kombinera kulturevenemang med 
möten skapas förutsättningar för en välbesökt bygg-
nad med brett utbud och gediget program. Kulturhu-
set kommer att bli en naturlig del av stadsbilden som 
stärker Centrum på flera sätt och kulturen kan sätta en 
tydlig prägel på stadsrummet. För kulturhuset och hotel-
let genomfördes en allmän arkitekttävling under vintern 
2015/2016. Det vinnande bidraget Sida vid sida av White 
Arkitekter kommer nu ligga till grund för projektering 
och byggande av kulturhus och hotell som förväntas stå 
klart år 2019. 

Kulturhusets strategiska läge, längs Nord-sydstråket, är 
viktigt att länka samman med andra målpunkter som 
resecentrum, torget, Stadsparken och Campus. Extra 
fokus ska läggas på kopplingen med torget.

CENTRUMHåLLPLATS

Stadsbussarnas centrumhållplats bör fortsättningsvis 
vara centralt placerad på Kanalgatan med tanke på de 
målpunkter och mötesplatser som finns i Centrum. Håll-
platsen föreslås dock förskjutas väster om Trädgårdsga-
tan alternativt österut, mellan torget och Hörnellgatan. 
Detta för att möjliggöra en omvandling av ytan mellan 
torget och kulturhuset, minska den visuella barriären 
där emellan samt möjliggöra en omvandlig av Nord-syd-
stråket. Anledningen till de två alternativa placeringarna 
är att antalet hållplatslägen och ytan för detta måste 
utredas vidare. På båda sidorna om och i direkt anslut-
ning till centrumhållplatsen i den linjära parken ska det 
finnas goda parkeringsmöjligheter för cykel. 

Hållplatsens placering är viktig ur flera synvinklar, den 
ger kort gångväg till många viktiga målpunkter söder 
och norr om Kanalgatan, den skapar smidiga byten till 
regiontrafiken vid resecentrum, och befolkar platsen 
även kvällstid vilket ökar den sociala tryggheten vid 
stora intilliggande offentliga platser.

Hållplatsen utformas med generösa väderskydd och 
med stor omsorg för gestaltning och ljussättning så att 
det känns inbjudande, bekvämt och tryggt att vänta på 
bussen. Hållplatsen blir också en viktig symbol i stads-
rummet som signalerar kollektivtrafikens status för att 
kunna utveckla ett hållbart samhälle.

Idéskiss centrumhållplats. 

• Låta det vinnande förslaget i arkitekttävlingen 
ligga till grund för detaljplanering, projektering 
och byggande av kulturhuset.

iNRiKTNiNG

• Placera en ny centrumhållplats på Kanalgatan.
• Placera cykelparkeringar i anslutning till cen-

trumhållplatsen.

ÅTGÄRD

• Lägga stor vikt vid gestaltning och ljussättning, 
och ta fram generösa väderskydd.

iNRiKTNiNG

Det vinnande bidraget Sida vid sida, White Arkitekter.

”Digitala turskyltar 
vid busshållplatserna”

(Mitt i stan och Drömstad)
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TORGET

Torget är mittpunkten i staden, som utvecklas till en 
mer attraktiv målpunkt. Torget är en viktig del i länken 
mellan Södertorg och resecentrum i norr. I och med att 
kulturhuset ska placeras norr om torget blir det än mer 
viktigt hur torget och kulturhuset kopplas samman för 
att stärka varandra. Torget är en yta för människor i alla 
åldrar att mötas på, och det är viktigt att de omgivande 
fasaderna berikar platsen med aktiva verksamheter och 
funktioner i bottenplan. Särskild vikt bör läggas vid de 

strategiska lägena där Nygatan möter torget, där det 
idag är många slutna hörn som inte bidrar till stadslivet.

Torget ska fortsätta vara bilfritt. Detta för att ge män-
niskan utrymme och skapa en trivsam miljö att vistas i 
året om. Torget ska även fortsättningsvis ha en flexibel 
utformning med plats för både större och mindre eve-
nemang och aktiviteter året runt. Torget ska ses om ett 
offentligt rum där nya saker och idéer kan testas. Ytor 
för lek utvecklas och kan med fördel integreras i torgets 
möblering, gärna med uppsikt från uteserveringar och 

Schematisk skiss över torget. 

offentliga sittplatser. Vintertid kan snö användas för 
att skapa tillfälliga lekytor. Sommartid placeras uteser-
veringar främst i torgets östra del där det finns goda 
sollägen.

Torghandel är en viktig del i en levande stad, och för att 
utveckla och förbättra förutsättningarna för torghandel 
ska torghandelsstadgan ses över. Förutom på torget 
föreslås torghandel även på Södertorg, Trädgårdsgatan 
och älvbrinken.

Nord-sydstråket är en av stadens huvudaxlar, ett viktigt 
stråk som utvecklas och tydliggörs då det knyter ihop 
många målpunkter via torget. Stadens handelsstråk, 
Nygatan är också viktigt att koppla mot torget, läs mer 
under kapitlet Stråk.

Idéskiss torget. Illustration av Iterio, reviderad av Skellefteå kommun. 
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”Man borde ordna ett utecafé, 
och mer aktiviteter på torget”.  
(Ungdomsfullmäktige)

• Se över torghandelsstadgan.
• Ta fram ett program för torget där kulturhus och 

ny gestaltning av Kanalgatan beaktas.
• Omgestalta torget.

ÅTGÄRD

• Aktivera och rama in torget med verksamheter 
och funktioner i bottenplan.

• Utforma torget så att det förenklar mindre och 
större evenemang och aktiviteter året om.

• Utforma torget så att det stärker och framhäver 
kopplingen till kulturhuset.

• Tydliggöra torgets koppling till de viktiga stråken 
Nord-sydstråket och Nygatan.

iNRiKTNiNG
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ODENTORGET

Odentorget utvecklas till en attraktiv kommersiell 
mötesplats längs handelsstråket Nygatan. Odentorgets 
användning föreslås vara ett mindre, lugnare torg med 
lokal känsla som kan utvecklas med mer handel, caféer 
och restauranger för att stärka Nygatan som stråk. 

En viktig del i att skapa liv på platsen är att åstadkomma 
aktiva fasader med verksamheter i bottenplan som 
kan nyttja det goda solläget med bland annat uteser-
veringar. En fontän som tillåter vattenlek skulle kunna 
tydliggöra närheten till Boströmsbäcken. Förändringar i 
miljön bör knyta an till omgivande bebyggelse som är av 
kulturhistoriskt värde.

STADSPARKEN

Stadsparken är stadens finrum och ska även fortsätt-
ningsvis vara en grön oas mitt i staden som bjuder 
in till både avkoppling och aktiviteter. En kiosk eller 
serveringsbyggnad kan tillföra mer stadsliv i området. 
Vintertid kan Stadsparken erbjuda fler aktiviteter och 
evenemang som kopplas till älvbrinken.

Längs kanterna skapas varierade rumsbildningar, både 
lugna och aktiva. Östra kanten, Stadshuset, har kvälls-
sol och bottenvåningen kan öppnas upp med aktiva 
fasader som stödjer Nord-sydstråket. Parkeringen längs 
Stationsgatan behöver förändras för att ge mer plats för 
fotgängare och cyklister. Fasaderna längs Stationsgatan 
kan bli mer aktiva i bottenvåningarna och gatan kan bli 
ett stråk som bjuder in till rörelse in i parken.

Idéskiss Stadsparken vintertid. Illustration av Gehl Architects. 

ÄLVBRINKEN

Älven är stadens livsnerv, och upplevelsen av en bar-
riär minskas då fler aktiviteter skapas på och längs 
med älven. Kopplingarna över älven, ner till älven och 
strandpromenaden stärks ytterligare. En ny koppling 
mellan älvbrinkens norra sida och Campus skapas med 
ett trädäck som bidrar till ett älvrum med liv och rörelse. 
Kopplingen är främst till för rekreation och möten.

Älvbrinken fortsätter utvecklas till ett rekreativt stads-
rum med en blandning av café- och restaurangliv, 
kulturaktiviteter, lek, sport och rekreation som tar till 
vara på närheten till vattnet. Ny bebyggelse ska tillföra 
liv till älvrummet med aktiva fasader som vänder sig 
mot vattnet. Det är av allra största vikt att älvrummet är 
till för alla, det får inte privatiseras.

Vinteraktiviteter och event som vintersim, utomhusbio, 
isskulpturtävling, pimpelfiske, bastu och vinterbad upp-
muntras och utvecklas.

NORDANå KULTUROMRåDE

Nordanå kulturområde ligger utanför planområdet, 
men är en viktig målpunkt med närhet till Centrala stan. 
Därför behandlas inte själva områdets innehåll i denna 
plan utan fokus är kopplingen till planområdet.

Nordanå kulturområde är ett av tre områden, med tyd-
lig kulturell identitet, i närheten av Centrala stan. Dessa 
områden för kultur har en betydande roll för utveck-
lingen av Skellefteå centralort men även för utveckling 
av kulturliv i hela kommunen. De utgör tydliga noder 
i stadsbilden vilket förstärker stadens identitet. Det är 
Campusområdet med bland annat sitt bibliotek, vilket 
för Skellefteå har betydelse genom att synliggöra utbild-
ning och lärande som viktiga värden för en stad och 
därmed i förlängningen för människan. Det är Nordanå 
kulturområde med sin bredd av kulturverksamhet och 
sitt kulturarvsområde. Samt Skellefteås blivande kultur-
hus. 

I och med att kulturhuset byggs kommer det även att 
förändra kulturverksamheternas karta och det föranle-
der ett behov av att utveckla dessa tre områdens iden-
titeter tillsammans. Gestaltningen av stadsrummet kan 
knyta samman och förstärka områdenas karaktär.

Nordanå kulturområde utvecklas än mer som målpunkt 
och stärker med sin närhet Centrala stans attraktivi-
tet. Förbindelserna mellan Nordanå och Centrum ska 
förbättras, framförallt för fotgängare och cyklister. 
Strandgatan föreslås fungera som en anslutande länk 

Gestaltningsförslag sista etappen älvbrinken. Illustration av Ramböll. 

• Utveckla Odentorget med fokus på handel och 
verksamheter.

• Rama in Odentorget med aktiva fasader och 
uteserveringar.

• Knyta an förändringar i miljön till omgivande 
bebyggelse.

• Utveckla Odentorget med vattenlek.

iNRiKTNiNG

• Bygga en kiosk eller serveringsbyggnad i eller i 
anslutning till Stadsparken.

• Skapa mer plats för fotgängare och cyklister 
längs Stationsgatan.

ÅTGÄRD

• Rama in Stadsparken med aktiva fasader längs 
Trädgårdsgatan och Stationsgatan.

• Utveckla aktiviteter och evenemang vintertid.

iNRiKTNiNG

• Minska älven som barriär, skapa mer aktiviteter 
på och längs med älven.

• Tillföra liv till älvrummet genom ny bebyggelse 
med aktiva fasader mot vattnet.

• Utveckla vinteraktiviteter på och längs älven.
• Stärka kopplingarna över älven, ner till älven och 

den rekreativa strandpromenaden.

iNRiKTNiNG
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till det huvudstråk som det nord-sydliga stråket utgör, 
och koppla samman Nordanå med Centrum. Gång- och 
cykelbana föreslås längs med Södra Lasarettsvägen och 
Storgatan vilket förstärker kopplingen mellan Nordanå, 
Centrum och angränsande stadsdelar för såväl fot-
gängare som cyklister. Älvspromenaden utgör ett viktigt 
rekreationsstråk som passerar förbi Nordanåområdet.  
En tydligare entré från älvpromenaden till Nordanå 
skulle stärka kopplingen.

STADSHOLMEN

Stadsholmen, en ny ö väster om Parkbron föreslås bli 
ett grönt rekreationsområde för kultur- och fritidsaktivi-
teter. Exempel på aktiviteter skulle kunna vara skulp-
turpark, äventyrslekplats, utomhusbad. Skyltar med 
information om älvens flora och fauna skulle kunna 
sättas upp. På lång sikt skulle kopplingar till fler öar med 
olika karaktärer göras, och Hälsans stig skulle kunna 
fortsätta över öarna i en slinga, vilket ger möjlighet till 
en långsammare och mer rekreativ koppling över älven. 
Att Stadsholmen ska användas för bostäder, verksamhe-
ter och parkering är inte längre aktuellt.

Även om området idag grundas upp mer och mer, och 
ön växer för varje år, skulle det krävas en omfattande 
utfyllnad för att förverkliga Stadsholmen. Ingrepp i älvfå-
ran medför konsekvenser och det finns många aspekter 
att beakta som förhöjda vattenstånd, förhöjda vatten-
hastigheter, islossning, strömningsförhållanden, ras 
och skred, påverkan på naturvärden, flora och fauna. 
Ett förverkligande av Stadsholmen kräver omfattande 
utredningar. Det kan även vara aktuellt med så kallade 
kompensationsåtgärder, till exempel att skapa andra 
grunda områden för fågellivet.

SÖDERTORG

Södertorg omvandlas till en mötesplats, en entré till 
stadsdelen, en ankarplats längs Nord-sydstråket genom 
Centrala stan. Platsen ramas in med nya byggnader med 
ingivande funktioner som lockar människor till platsen. 
En tydligare torgyta skapas med ny markbeläggning och 
möblering. Nya byggnader ska fungera som fond som 
samspelar med gamla stationshuset i norr.

Användningen av Södertorg ska främja kopplingen mel-
lan norra och södra sidan älven, och även kopplingen 
mot Campus. Södertorg utvecklas som ett lokalt levande 
torg, avslappnat och inkluderande med mindre verk-
samheter som butiker, caféer i bottenplan och bostäder 
i övriga plan. Torghandel i mindre skala är lämplig och 
bidrar till mer stadsliv i området. Södertorg gestaltas 
och utformas som en naturlig mötesplats för boende 
och besökare i stadsdelen.

Kopplingen mellan Campus och Södertorg, via Bock-
holmsvägen är ett viktigt stråk som bör bli tydligare, läs 
mer under kapitlet Stråk. Gång- och cykelstråket genom 
Södertorg tydliggörs i nord-sydlig riktning och trafiksi-
tuationen i korsningen med Bockholmsvägen ses över.

Exempel på ny utformning av Södertorg. Illustration av Nivå Landskapsarkitektur, reviderad av Skellefteå kommun.
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Exempel på ny utformning av Södertorg. En torgbildning skapas i västra delen. Gång- och cykelstråket tydliggörs i nord-sydlig riktning. 
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• Stärka kopplingen mot Nordanå via Strandga-
tan, älvpromenaden och Södra Lasarettsvägen.

iNRiKTNiNG

• Koppla Stadsholmen till fler holmar längre fram 
i tid.

iNRiKTNiNG

• Utveckla Södertorg med fokus på småskalig han-
del och verksamheter.

iNRiKTNiNG

• Rama in torget med ny markbeläggning, möble-
ring och nya byggnader.

• Tydliggöra gång- och cykelstråket genom Söder-
torg, längs Brogatan.

• Förbättra trafiksituationen i korsningen Bock-
holmsvägen/Brogatan. 

ÅTGÄRD

• Skapa en rekreationsyta för kultur- och fritidsak-
tiviteter på Stadsholmen.

ÅTGÄRD
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Schematisk skiss över Campusområdet. 

CAMPUS

Campus utvecklas till en mer attraktiv kunskapsmiljö 
som integreras bättre med staden och bidrar till stads-
livet. Studentfunktioner som ”satelliter” ute i staden 
gör att studenterna lockas ut i staden och blir en större 
del av stadslivet. Genom att verka för samarbete med 
näringslivet, och forma ett företagscampus, kan staden 
bli en plattform för innovation och idéutveckling.

Ett nytt trädäck mellan Campus och norra strandprome-
naden kopplar ihop Campus med Centrum och bidrar 
till ett älvrum med liv och rörelse. Vid Campus kan en 
aktiv älvkant skapas med nya mötesplatser som kopplas 
till trädäcket och ge en framsida mot vattnet. Älvkanten 
kan förstärkas med brygganläggningar som punktin-
satser i valda lägen. På så sätt kan mötesplatser skapas 
med goda sollägen även på skuggsidan. Växtlighet bör 
anläggas i anslutningspunkterna för trädäck och bryggor 
för att binda marken bättre och ge en ekologisk funktion 
för djur på land och i vattnet.

Campus kan växa söderut, fram till Skråmträskvägen, 
men entréerna till Campus bör ses över. Kopplingen 
mellan Campus och Södertorg, via Bockholmsvägen är 
ett viktigt stråk som bör bli tydligare, läs mer under 

kapitlet Stråk. En ny gång- och cykelpassage under Vik-
toriagatan vid Campus förstärker Bockholmsvägen som 
stråk och stödjer det viktiga hållplatsläget vid Campus 
med hållplatser på vardera sidan av Viktoriagatan.

Bryggor med sittplatser föreslås byggas ut från älvbrinken för att nyttja soltimmarna längre. 
Referensbild: projekt utfört av Nivå Landskapsarkitektur; rekreations/badbrygga vid Liljeholmskajen i Stockholm. Fotograf: Anders Karlén. 

• Integrera Campus med staden – verka för 
studentfunktioner i staden och mer samarbete 
med näringslivet.

• Se över entréerna, Campus kan växa söderut.
• Bilda mötesplatser vid älvkanten. 

iNRiKTNiNG

• Bygga ett trädäck mellan Campus och norra 
strandpromenaden. 

• Tydliggöra och förstärka Bockholmsvägen som 
stråk mellan Campus och Södertorg. 

• Forma gång- och cykelpassage under E4 vid 
Campus med busshållplatser på vardera sidan 
E4.

ÅTGÄRD
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Prioriterade stråk. 

Stråk

Stråk ska länka samman både mötesplatser och mål-
punkter och vara en upplevelse i sig. Det är viktigt att 
förstärka och tydliggöra stråk, öka orienterbarheten, 
tillgängligheten och attraktiviteten. Stråken har olika 
roller, användning och utformning. Att utveckla en tydlig 
hierarki i nätverket skapar förutsättningar för olika typer 
av liv och rörelse att äga rum. De stråk som behandlas i 
detta kapitel är de som ska prioriteras, det vill säga stråk 

som ska vara mer än en transportsträcka, en upplevelse 
i sig. För att läsa mer om huvudstråk för de olika trafik-
slagen, se kapitel Trafik.

Stadslivet ökar om aktiviteter är samlade i attraktiva 
stråk där fotgängare är prioriterade. Det är viktigt att se 
gatan som mötesplats, en möjlighet till mer än rörelse. 
Funktioner och aktiviteter kring gator skapar stadsliv, 
därför ska aktiva funktioner och verksamheter i botten-
våningar längs de prioriterade stråken främjas.

Del av Nord-sydstråket idag.
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NORD-SyDSTRåKET

Nord-sydstråket utvecklas till stadsdelens huvudaxel, ett 
attraktivt, funktionellt och väl gestaltat stråk där män-
niskor gärna rör sig till fots. Stråket kopplar samman 
viktiga mötesplatser och målpunkter som resecentrum, 
kulturhus, torget, Stadsparken, älven och Södertorg. 

Stråket får en enhetlig markbeläggning och uttryck som 
delvis avviker från stadsdelens övriga stråk för att få en 
tydlig karaktär och upplevelse av ett överordnat stråk. 
Stråket ska ligga som ett lager på den befintliga struktu-
ren och rå över de korsande gatorna. Nord-sydstråket 
kompletteras med träd eller annan grönska som bidrar 
till stadens grönstruktur. 

Stråket förlängs norrut under järnvägen, integrerat i  
resecentrum, med en ny funktionell och väl gestaltad 
passage för fotgängare och cyklister som kopplar ihop 
Centrala stan med Norrböle. Resecentrum blir en fond-
byggnad i norra delen av stråket. Norr om Kanalgatan 
utformas stråket som gågata där viss angöringstrafik till 
kulturhuset och resecentrum kan hanteras.

Över Kanalgatan skapas ett gångfartsområde som mins-
kar Kanalgatan som barriär. Från Kanalgatan till Strand-
gatan görs Trädgårdsgatan om till gågata där torghandel 
skulle kunna vara möjlig mellan Nygatan och Storgatan.

Parkbron utvecklas till en gång- och cykelbro med bättre 
möjligheter att stanna upp och mötas. Parkbron klarar 
idag inte höga belastningar. 

Dagens enkelriktning och begränsning av trafik är en 
följd av detta. Utredningar visar att det inte är lämpligt 
att förstärka bron för att öka bärigheten. Det bästa 
för att förlänga brons livslängd är att minska trafikbe-
lastningen, vilket görs då Parkbron blir en gång- och 
cykelbro. Utan motortrafik ökar trafiksäkerheten för 
fotgängare och cyklister, samtidigt som det ger dem 
konkurrensfördelar för resor till och från Centrala stan, 
och även vid pendling mellan områden norr och söder 
om Centrum. Med Parkbron som gång- och cykelbro 
kan också Centrum kopplas söderut på ett mer naturligt 
sätt. Stråkets funktion som upplevelsestråk och handels-
stråk förstärks genom fler aktiva fasader med verk-
samheter vända mot gatan som tillför liv och rörelse i 
stadsrummet.

Info
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Idéskiss Parkbron som gång- och cykelbro. Schematisk skiss över Nord-sydstråket. 

• Utveckla stråket med fler aktiva fasader med 
verksamheter som vänder sig mot gatan.

iNRiKTNiNG

• Utveckla Nord-sydstråket som stadens huvud-
axel med enhetlig markbeläggning och uttryck 
som avviker, komplettera stråket med grönska.

• Göra om Parkbron till gång- och cykelbro.
• Bygga en funktionell och väl gestaltad passage 

under järnvägen i stråkets förlängning norrut.

ÅTGÄRD
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KANALGATAN

Bebyggelsen föreslås utvecklas med fokus norr om 
Kanalgatan, och med resecentrum och kulturhus blir 
det extra viktigt att minska Kanalgatan som barriär och 
omgestalta stråket. För att långsiktigt utveckla Centrala 
stan är det nödvändigt att minska biltrafiken.

Kanalgatans karaktär av huvudgata behålls men gatu-
sektionen ändras så att stråket utvecklas till ett attrak-
tivt, funktionellt och väl gestaltat stråk där människor 
gärna rör sig till fots eller med cykel. Stråkets funktion 
som upplevelse- och handelsstråk förstärks genom fler 
aktiva fasader med verksamheter i bottenvåningarna 
som tillför liv och rörelse i stadsrummet. Särskild vikt 
bör läggas i anslutning till kulturhuset och torget.

Kanalgatan byggs om till att ha ett körfält i vardera rikt-
ning. De stora parkeringsytorna i mittzonen tas bort, 
däremot kan viss korttidsparkering behållas längs gatan. 
Nya parkeringsplatser tillkommer på andra platser. 
Separerad cykelbana föreslås längs stråket. Kanalgatan 
förses med generösa gångbaneytor, främst på norra 
sidan med sitt ypperliga solläge, för att skapa plats för 
stadsliv i form av fler aktiviteter och uteserveringar. På 
platser där oskyddade trafikanter korsar gatan behöver 
extra vikt läggas vid utformningen för att passagerna 
ska bli säkra, trygga och ha hög framkomlighet.

Torget kopplas samman, via ett gångfartsområde, 
med de platser som skapas norr om Kanalgatan mot 
kulturhus och resecentrum. Stadsbussarnas hållplats 
bör fotsättningsvis vara centralt placerad på Kanalgatan 
men förskjutas något västerut, alternativt österut. Detta 
för att möjliggöra en omvandling av Nord-sydstråket 
och ytan mellan torget och kulturhuset.

För att förtydliga Kanalgatans historiska koppling till sta-
den föreslås att gatans ”krondike” återskapas i en nutida 
gestaltning genom att hela stråket får en sammanhäng-

ande anläggning för dagvattenhantering. Vilken teknisk 
lösning och hur omhändertagandet gestaltas beror på 
funktionerna längs med stråket. Stråket blir grundstom-
men i Centrala stans grönblåvita system. 

Kanalgatan blir en grön oas i staden, en linjär park med 
en serie av mötesplatser med överlappande aktiviteter 
och funktioner som sport, lek, konst, kultur och platser 
för vila och uppehåll. Anpassningen av stråket till olika 
aktiviteter kan utvecklas succesivt efter behov och års-
tid. Som grönstruktur kopplar Kanalgatan till alléerna på 
Stationsgatan och Trädgårdsgatan. Dagvattenstråket blir 
likt älven, en viktig del av stadens blåstruktur. Dessutom 
har Kanalgatan potential att ta hand om stora mängder 
snö under de kallare månaderna på året.

Genom att minska körytorna, bredda gång- och cykely-
torna, öka tillgängligheten till gatans norra del och öka 
den visuella kontakten till gatans båda sidor skapas en 
stadsgata med större utvecklingspotential av kringlig-
gande kvarter.

 

Idéskiss Kanalgatan. 

Schematisk skiss över Kanalgatan. 

Kanalgatan

”Ta bort alla parkeringsplatser och öppna upp till en grön och 
skön oas där medborgare och turister kan ströva omkring och 

njuta av ett ännu grönare och vackrare Skellefteå.”  
(Medborgarförslag)

• Koppla samman torget med Kanalgatan och den 
plats som skapas mot kulturhuset.

iNRiKTNiNG

• Bygga om Kanalgatan med ett körfält i vardera 
riktningen för motorfordon. Omdisponera par-
keringsytor, öka ytor för gång- och cykel.

• Tydliggöra Kanalgatan som en linjär park med 
dagvattenhantering och en serie av mötesplat-
ser med aktiviteter och funktioner.

• Placera en ny centrumhållplats på Kanalgatan.

ÅTGÄRD

Schematisk skiss över Kanalgatan. 



42 43

Schematisk skiss över Nygatan. 

NyGATAN

Nygatan utvecklas till ett mer attraktivt, funktionellt och 
väl gestaltat handelsstråk där människor gärna rör sig 
till fots. Gatans funktion som upplevelsestråk och han-
delsstråk förstärks genom fler aktiva fasader som tillför 
liv och rörelse i stadsrummet. Särskild vikt bör läggas vid 
de strategiska lägena där Nygatan möter torget, där det 
idag är många slutna hörn.

Nygatans handelsstråk förlängs både i östlig och västlig 
riktning där entréerna till stråket tydliggörs med bättre 
passager över Södra Lasarettsvägen och Viktoriagatan. 
Då Södra Lasarettsvägen öppnas upp för fordonstrafik 
kan Nygatan som stråk förstärkas ytterligare åt väster 
genom att omreglera gatan vid kvarteret Ekorren till 
gångfartsgata eller gågata. Passagen vid Viktoriagatan 
föreslås få en helt ny utformning med bredare gång-
stråk centrerat i Nygatans förlängning. För att stärka 
Nygatan som handelsstråk föreslås ett nytt hållplatsläge 
i Nygatans förlängning, med hållplatser på vardera sidan 
Viktoriagatan. Vid entréerna till stråket kan med fördel 
attraktiva ankarbutiker placeras.

Rum som är anpassade till människans storlek, den 
mänskliga skalan, stimulerar och genererar liv, därför 
bör vi satsa på kvalitet där det påverkar oss mest: i 
bottenvåningarna. Små enheter med många entréer 
skapar mer liv längs stråket. Detaljer och variation är 
stimulerande för våra sinnen. För att skapa mer interak-
tion, både visuellt och fysiskt, mellan ute och inne kan 
exempelvis galleriorna längs stråket öppnas upp med 
flera entréer och aktiva fasader mot gatan, Arkaden är 

ett gott exempel på detta. Mer plats skapas för semiof-
fentliga ytor i anslutning till butiker, caféer och restau-
ranger. Bottenvåningar i goda sollägen ges extra mycket 
utrymme. Gaturummets skala, med sin relativt jämna 
bebyggelsehöjd bevaras för att värna om den mänskliga 
skalan.

Cyklister ska kunna använda Nygatan som angöring till 
stadskärnan, med goda möjligheter till cykelparkering i 
anslutning till målpunkterna. När Kanalgatan byggs om 
till ett huvudcykelstråk i östvästlig riktning, E4 flyttas till 
östra leden och Viktoriagatan blir en mer stadsmässig 
gata med förbättrade passager kan Nygatan istället bli 
ett stråk primärt för fotgängare. Då är det även viktigt 
att kopplingar från angränsande stadsdelar ses över och 
tydliggörs. 

”Fler uteserveringar och kvällsöppna caféer” 
(Mitt i stan och Drömstad)

BOCKHOLMSVÄGEN

Bockholmsvägen stärks och tydliggörs som huvudstråk 
i öst-västlig riktning i stadsdelens södra del, och som en 
del av ett viktigt länkande stråk till Nord-sydstråket som 
ansluter vid Södertorg. Stråket utvecklas till ett levande 
och attraktivt campusstråk, som hålls ihop av en enhet-
lig gestaltning med markbeläggning som stöds av en 
trädallé. Stråkets utformning förbättras för fotgängare 
och cyklister. En ny säker gång- och cykelpassage under 
E4 vid Campus förstärker Bockholmsvägen som huvud-
stråk och stödjer det viktiga hållplatsläget vid Campus 
med hållplatser på vardera sidan av E4.

Idéskiss Bockholmsvägen. 

Strategiska lägen
Entré
Solläge - utveckla mötesplats
Ny utformning av passage
Aktiva fasader
Nytt busshållplatsläge
Bevara gaturummet - byggnadsskala 
på 3-4 våningar
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”Gör gaturummet trevligare mellan 
Campus och Södertorg”.  
(Mitt i stan och Drömstad)

• Aktivera fasader med verksamheter i bottenvå-
ning och fler entréer ut mot gatan.

• Bevara gaturummet – bebyggelseskala på 3-4 
våningar.

iNRiKTNiNG

• Utforma nya passager i stråkets förlängning 
både i öst och väst.

• Göra en ny busshållplats i anslutning till Nyga-
tans östra entré.

ÅTGÄRD

• Tydliggöra och förstärka Bockholmsvägen som 
stråk mellan Campus och Södertorg, komplet-
tera med grönska. 

• Ta fram ny gång- och cykelpassage under E4 vid 
Campus med busshållplatser på vardera sidan 
E4.

ÅTGÄRD
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Arkitektur och gestaltning
Den gående människans sinnesupplevelser, den 
mänskliga skalan är utgångspunkten för allt byggande 
i Centrala stan. Bebyggelse ska bidra till en attraktivare 
stad och förbättrad stadsmiljö. Den ska också berika 
stadslivet och tillföra form och funktion.

God arkitektur innebär att varje ny byggnad ska utveckla 
den aktuella platsens värden genom sin utformning, 
skala och färgsättning. Om en plats tas i anspråk ska det 
som ersätter tomrummet eller tidigare byggnad tillföra 
något positivt till platsen. Varje tidsepok har sina sär-
drag i arkitektur och form. I en stad ska nya byggnader 
därför kunna gestaltas i sin tidsanda. Nya byggnader ska 

samspela med den äldre bebyggelsen, men samtidigt få 
ett modernt uttryck.

Förutom befintliga och tillkommande byggnader, ska 
stadens gestaltning också hantera det som inte syns, 
mellanrummen som uppstår, stråken som skapas samt 
vyer och siktlinjer. Därför ska entréerna till och från 
Centrala stan vara tydliga (till exempel E4, Nordanå, 
Södertorg och Norrböle). Hänsyn ska tas till fondbygg-
nader och siktlinjer, framförallt mot älven. 

Norr om älven ska den tydliga kvarterstrukturen behål-
las och luckor i bebyggelsen kompletteras. Ny bebyg-
gelse placeras i huvudsak i gatulivet med entréer mot 
gatan men förtätning på innergårdar kan också fungera 
bra. Om husen är sammanbyggda, bör kontakt mel-

Stadsbild och stadsliv
Hur staden ser ut och fungerar är en viktig del av berättelsen om oss, vilka vi var, 
är och vart vi är på väg. Årsringarna hjälper oss att förstå vår historia och det 
nya ger oss en riktning framåt. Det visar vilka idéer som burit och bär oss.  Att ge 
idéer form kallas gestaltning. Det kan handla om form, material, volym eller färg, 
och även om mellanrummen. Allt vi bygger ska göra staden bättre; intressantare, 
roligare och tryggare.

lan gata och gård ske via markerad port eller liknande, 
gärna öppen. Gaturummets skala på 3-4 våningar är vik-
tig att bevara på Nygatan och andra gator i stadskärnan. 
Söder om älven är strukturen friare, ytorna öppnare och 
gatorna mer vindlande. Dessa kvaliteter ska lyftas fram 
vid exploatering.

Variation och omväxling är ledstjärnor i Centrala stan. 
Rätt tänkt, ger mångfalden en helhet. Blanda: verksam-
heter och bostäder,  privat och offentligt, hyresrätter 
och bostadsrätter, uttrycksfulla fasader, nytt och gam-
malt, seriöst och roligt. Det vi bygger ska bidra till varia-
tion och upplevelse. En och samma byggnad kan med 
fördel variera i höjd och uttryck. Ett hus bör inte heller 
sträcka sig över ett helt kvarter.

Generellt gäller det som står i Riktlinjer för hållbart byg-
gande i Skellefteå (2014): ”Det vi bygger och platsen vi tar 
i anspråk blir ett tillskott till omgivningen. God arkitektur 
där form, färg och material bidrar till en vistelsemiljö 
som är trygg och tillgänglig för alla”.

Sammantaget är avsikten att stadsbild och stadsliv ska 
utvecklas med huvudinriktning på höga hus norr om 
Kanalgatan, södra älvbrinken och längs E4. Centrums 
gaturum ska ha en bibehållen skala. På så sätt ska dessa 
värden kunna värnas, samtidigt som de är verklighets-
förankrade. Kvartersvisa omstruktureringar var för sig, 
kan till synes ha en liten eller obefintlig påverkan, men 
sammantaget kan resultatet bli mycket omfattande.

Kulturmiljö
Kulturmiljön är en förutsättning för stadens utveckling 
och tillväxt. De byggnader som är särskilt värdefulla, 
”k-märkta”, i inventeringar, detaljplaner eller som bygg-
nadsminnen är alla viktiga årsringar. Ibland är det inte 
enbart byggnaderna som är värdefulla, det kan även 
vara själva miljön de är en del av. 

Kulturmiljövärdena beskrivs mer ingående i Kultur-
miljöprogrammet och Byggnadsordning för Centrala 
stan. Byggnadsordningens framtagande baserades på 
Kulturmiljöprogrammet och anses därför mer aktuell. 
Kulturmiljöprogrammet redovisas därför endast i delen 
förutsättningar. Stadsdelen gränsar direkt till riksintresse 
för kulturmiljövård vid Nordanå, läs mer om detta under 
kapitlet Riksintressen.

Att kunna läsa stadens årsringar är viktigt för att förstå 
var vi kommer ifrån och vart vi ska. Stadens unika 
värden – det nya och det gamla – gör staden attraktiv. 
Dessa värden kan förtydligas genom positiva tillskott av 
ny bebyggelse.

Det innebär inte automatiskt att nytillskott ska anpassa 
sig, det kan vara lika värdefullt att vara tydlig med vad 
som är ett avtryck från sin tid. Det innebär inte heller att 
inget av dessa hus någonsin ska rivas eller förändras. 
Men det innebär att vi i en levande stad ska kunna göra 
medvetna val om vad vi förlorar och aldrig kommer att 

Improviserad stadsvandring arrangerad av UngHästen och Skellefteå kommun 2015.
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kunna återskapa när vi gör förändringar.

Det i grunden positiva trycket på förtätning, högre 
exploatering och höga hus i Centrum kan innebära 
ett hot mot äldre och kulturhistoriskt värdefulla hus.  
Aktuella inventeringar som till exempel Byggnadsord-
ningen är viktiga i detta arbete, men viktigast är att 
kulturmiljövärdena och kommunens ställningstaganden 
vad gäller dessa är kända hos de som bor och verkar 
i husen. Därför måste arbetet inriktas på att levande-
göra det kulturmiljöarv vi har. Detta kan ske genom 
stadsvandringar, skyltning av hus med mera. Vidare bör 

ambitionerna i Byggnadsordning för Centrala stan följas, 
både vad gäller att följa upp objekt i nivå 1 med adekvat 
skydd i detaljplan, och mer övergripande intentioner 
som utformning av gaturum och sammanhang.

I en del fall måste fysisk tillgänglighet för alla kunna 
gå före att en kulturmiljö inte får förvanskas, men god 
planering ska sörja för att denna konflikt inte behöver 
finnas. Detta kan till exempel ske genom tidig kontakt 
med byggnadsantikvarie.

Principskiss för ny bebyggelse i Centrala stan.Värdefull kulturmiljö i Centrala stan.

Byggnadshöjder
Helhetsupplevelsen är viktigare än den enskilda bygg-
nadens uttryck. En förtätning bör därför underordna 
sig befintlig miljö. Även om det ofta är en helhet som 
eftersträvas kan det på vissa platser vara positivt med 
något oväntat och spännande som avviker från de om-
givande byggnaderna och skapar variation i stadsbilden. 
I Centrala stan bör byggnadshöjden generellt trappas 
ner från norr till söder, bland annat på grund av den lågt 
stående solen stora delar av året.

Högre byggnader som väsentligt skiljer sig från om-
givningen kan placeras vid stora öppna rum som E4, 
järnvägen och älven eller på platser där byggnaden 
kan framhäva stadsbilden och bidra till en uttrycksfull 
händelse i stadsmiljön, till exempel vid infarten till 
staden, vid en bro, vid en höjd eller som ett fondmotiv 
till en långsträckt gata. Byggnaden kan betona viktiga 
platser, till exempel ett resecentrum, en arena eller ett 
kulturhus.

Höga hus kan skugga omgivningen och skapa en omgi-
vande utemiljö med ett mikroklimat som inte bjuder in 
till vistelse. Vid planering av höga hus är det viktigt att 
särskild omsorg ägnas åt husets placering, utformning 
och de omgivande rummen.

En generell inriktning till byggnadshöjd i Centrala stan 
har tagits fram. I vissa områden anges ”undantag på 
rätt ställe”. En checklista ska användas för att avgöra om 
byggnaden kan vara ett undantag på rätt ställe:

• Gaturum – det ska vara balans mellan gaturum och 
byggnader. Den mänskliga skalan, upplevelsen i ga-
turummet får inte påverkas negativt. Generellt ska 
högre bebyggelse inte placeras direkt vid gatan.

• Skuggning – omkringliggande bebyggelse och            
offentliga rums påverkan av skuggning ska beaktas. 
Byggnadens höjd är inte det enda som påverkar. 
Även volymen påverkar skuggning.

•  Utemiljö – i etableringen måste det säkerställas att 
en utemiljö med kvalitet finns eller skapas. 

• Närliggande markanvändning – etableringens 
negativa påverkan på bostäder och offentliga rum 
ska minimeras. 

• God arkitektur – stor exploatering medför ett stort 
ansvar. I detaljplanen ställs högre krav på gestalt-
ning, utformning och god arkitektur.

Centrala stans norra del, mellan Kanalgatan och järn-
vägen är ett omvandlingsområde där högre bebyggelse 
kan växa fram. Här finns knappt något som kan skuggas, 
ingen särskild kulturmiljö att förhålla sig till eller vyer att 
stänga. Området kan tåla hus som är över 10 våningar. 
I området närmast Kanalgatan är det dock viktigt att ga-
turummet får en bra skala, därför föreslås en byggnads-
höjd på 4-5 våningar, med undantag på rätt ställe efter 
särskild prövning.

Mellan Kanalgatan och älven har bebyggelsen en relativt 
jämn byggnadshöjd, en väl sammanhållen skala med 
ett bra mikroklimat. Byggnadshöjden är anpassad till 
den gatubredd på 12 meter som är vanligast i området. 
Nygatans gaturum är ett gaturum som är extra viktigt 
att bevara med sina 3-4 våningar, för ett attraktivt 
handelsstråk i mänsklig skala och kontakten med solen. 
I området i stort (Centrum) föreslås en byggnadshöjd på 
4-5 våningar, med undantag på rätt ställe efter särskild 
prövning. Ett sätt kan vara att som i kvarteret Oden, 
bygga inne i kvarteret utan att påverka gaturummet. 
Med så kallade kungsvåningar och liknande lösningar 
kan det vara möjligt att etablera högre bebyggelse utan 
att störa gaturummet, dock aldrig högre än 10 våningar.  
Att tillåta 4-5 våningar innebär en ökning av byggnads-
höjden med en våning, men utan att hota de värden da-
gens stadskärna på 3-4 våningar har, särskilt om övriga 
riktlinjer om variation och siktlinjer med mera följs.

Älvrummet är främst till för rekreation. På norra sidan, 
mellan Parkbron och Viktoriabron är det möjligt med en 
bebyggelse på 1 våning. I området söder om älven före-
slås en bebyggelsehöjd på 4-5 våningar med undantag 
på rätt ställe efter särskild prövning. Här handlar det 
främst om att anpassa till befintlig skala och till den lågt 
stående solen stora delar av året.
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Generell inriktning till byggnadshöjd i Centrala stan och randområdena. 

Randområdet norr om Centrala stan, Norrböle, bör 
hålla en skala på 4-5 våningar, med möjlighet till högre 
bebyggelse på rätt ställe. I randområdet väster om 
Centrala stan, Prästbordet, övergår bebyggelsekarak-
tären i trädgårdsstad, en skala som bör bevaras på 4-5 
våningar. Randområdet öster om Centrala stan övergår 
också den i trädgårdsstaden, en skala som bör bevaras 
på 4-5 våningar. Dock kan det i en zon närmast E4 vara 
lämpligt med undantag på rätt ställe.

Ljussättning
En effektfull ljussättning bidrar till trygghet och lyfter 
fram den vackra miljön. Ljussättning kan användas för 
att betona och tydliggöra stadsrummens form och grän-
ser. Vintertid ger mörkret, snön och den låga vintersolen 
unika förutsättningar för ljussättning. Centrala stans 
ljussättning ska vara genomtänkt och kan med fördel 
samverkas mellan kommunen och andra aktörer som 
fastighetsägare och handlare.

Gaturum
Gaturum bildas genom samspel mellan gatan och kring-
liggande fasader. I Centrum prioriteras i första hand 
fotgängare. Folklivet i gaturummet ska gynnas genom 
gestaltningen. Utformningen ska också stäva efter att 
sänka bilens hastighet och ta hänsyn till oskyddade 
trafikanter, särskilt vissa grupper som är mer utsatta, 
exempelvis barn.

Trygghetsupplevelsen ska generellt stärkas under hela 
dygnet. Vid vissa platser som upplevs mer otrygga som 
till exempel gångtunnlar krävs särskild eftertanke. 

Den befintliga gatunätsstrukturen ska behållas. Inom 
stadskärnan, som har en rutnätsstruktur, bör byggnader 
inte inkräkta på gaturummet, utan placeras i linje med 
stadens rutnät, d v s inte sticka ut eller vara indragna i 
kvarteret. Balkonger och skärmtak som går ut i gatu-
rummet bör undvikas.

Upplevelsen av gaturummet ska mjukas upp genom 
vegetation, möblering och detaljer. Markbeläggning kan 

nyttjas för att tydliggöra gaturummets karaktär, tydlig-
göra vilka trafikslag ytan är till för och för att markera 
när ett nytt gaturum börjar. Gatorna ska ha olika gestalt-
ning för att underlätta orienterbarheten och skapa plat-
skänsla genom dess identitet. Utformningen bör vara 
självförklarande, tydlig och logisk. I Centrala stan skyltas 
gator med nummer och kvartersnamn, enligt förlaga 
från Stockholm. Gaturummets utformning ska ingå i det 
stadsmiljöprogram eller liknande som ska tas fram.

Det offentliga rummet 
och livet mellan husen
Samarbetet med Gehl arkitekter 2013 resulterade i en 
rapport som betonar livet mellan husen, att det är de 
sociala stråken och människorna som är det viktigaste, 
inte de enskilda husen. Gatan ska ses som mötesplats – 
en möjlighet till mer än rörelse, möjligheter att sitta och 
stanna upp i gaturummet såväl som att skapa plats för 
kommersiella funktioner. Det är viktigt med en balans 
mellan icke-kommersiella uppehållsmöjligheter och 
uteserveringar. Grönska, träd, lek och aktivitetsytor kan 
integreras där det är möjligt. Gaturum, torg och parker 
ska tas om hand på ett sådant sätt att uppfyller behoven 
av säkerhet och trygghet under hela året. Läs mer under 
kapitel Mötesplatser, målpunkter och stråk. 

Aktiva bottenvåningar
En blandning av bostäder och arbetsplatser eftersträvas 
i stadsdelen. Detaljplaner i Centrum ska därför möjlig-
göra centrumverksamhet i bottenplan mot gata. Syftet 
är att aktivera gatumiljön och mixa funktioner i större 
utsträckning. Bostäder och lokaler i entréplan bör utfor-
mas så att de kan konverteras till butiker eller liknande.

Aktiva fasader med öppna bottenvåningar och entréer 
mot gatan ger aktiva stadsrum med bra kontakt mellan 
ute och inne, privat och offentligt. Framkomligheten och 
tillgängligheten är dock fortsatt viktig, gaturummet ska 
kunna användas av alla. Aktiva fasader är extra viktigt 
i strategiska lägen längs huvudstråk och i anslutning 
till mötesplatser. Bottenvåningar bör avvika från övrig 
fasad genom till exempel materialval och detaljering. 

Gator skyltas med nummer och kvartersnamn. Foto: Holger Ellgard. Principskiss för aktiva bottenvåningar i Centrala stan. 

Bostäder

Bostäder

Bostäder

Påbyggnad nya 
bostäder

Butik med entré 
ut mot gata

Principskiss uppbyggnad av kvarter i centrum
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Tillgänglighet
Tillgänglighet för alla ska vara en naturlig del av gestalt-
ningen. Det offentliga rummet ska ha fokus på männis-
kan och välkomna alla. Ett sammanhängande gatunät 
med ledstråk skapar kontinuitet.

I plan- och bygglagen ställs tydliga krav på tillgänglighet. 
Enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas till och i publika 
lokaler som butiker, restauranger och biografer. Det 
som ska åtgärdas är till exempel nivåanpassade entréer, 
ledstråk och skyltning. Fastighetsägaren ansvarar för att 
enklare hinder åtgärdas. Större insatser kan innebära 
samarbete mellan fastighetsägaren och väghållaren.

Konst
Konstnärlig gestaltning av hög kvalitet skapar trivsel, 
sammanhang och bidrar till att stärka Skellefteås 
stadsmässighet och identitet som konststad. Alla ska ha 
möjlighet att uppleva konst i sin närmiljö. Konsten ska 
spegla vårt samhälle och lyfta fram nya idéer och behov 
i den ständigt pågående utvecklingen av stadsrummet. 
Konstnären är en av de spetskompetenser, som i sam-
verkan med övriga funktioner, formar upplevelsen av 
det offentliga rummet. Konstnärer bör involveras tidigt i 
planeringsprocessen för att nå ett gott resultat. Finan-
sieringen av den konstnärlig gestaltning är en utmaning, 
men här kan alternativa finansieringsmodeller med 
fördel utvecklas mellan de olika förvaltningarna inom 
kommunen. Enprocentsregeln ska även omfatta större 
byggnationer som parker och torg.

LyFT FRAM OCH AKTIVERA KONST 

Genom att utveckla sätt att samtala kring konsten och 
integrera den i vår samtid får konsten en större publik. 
Det kan handla om att ta hjälp av belysning, skyltning, 
trycksaker och applikationer för telefoner för att öka 
intresset och kunskapen om konsten mitt ibland oss.

LyFT FRAM OCH AKTIVERA PLATSER MED 
BERÄTTANDET SOM TEMA

Stråk och mötesplatser kan förtydligas genom offentlig 
konst med berättandet som tema. En förutsättning är 
dock att ämnet fritt får tolkas efter de olika konstnärer-
nas profession, så att konstnärlig kvalitet kan garanteras 
i stadsrummets utformning. Den offentliga konsten 
kan till exempel integreras i utvecklingen av stråk som 
Kanalgatan och Nord-Sydstråket eller i kulturella mö-

tesplatser som kulturhuset, Nordanå kulturområde och 
Campus samt kopplingar där emellan.

TILLFÄLLIGA KONSTPROJEKT

I samband med förändringar i stadsrummet kan tillfäl-
liga konstprojekt vara ett sätt att uppmärksamma 
processen. Temporära konstverk eller konstprojekt kan 
vara en del i en invånardialog kring platsens utveckling. 
Konstnärers undersökande arbete med platsspecifika 
verk eller tillfälliga projekt kan bidra till att stärka tillhö-
righet, skapa sammanhang och stolthet.

Kvalitetsprogram för Centrum 
Kvalitetsprogram för Centrum innehåller målsättningar 
och riktlinjer för utformning och möblering av det of-
fentliga rummet. Kvalitetsprogrammen och dess aktua-
litet redovisas nedan. Framtida uppdateringar är tänkta 
att antas av facknämnderna, inte av kommunfullmäk-
tige. Ett stadsmiljöprogram eller liknande, är ett sätt att 
samla dessa frågor, och hålla de enskilda programmen 
levande. Tillgänglighet för alla är en viktig aspekt som 
bör belysas än mer i kommande Stadsmiljöprogram.

BELySNINGSPROGRAM

Belysningsprogrammet erbjuder riktlinjer för komman-
de belysningsplanering för gator av olika typer, gång- 
och cykelvägar, torg och parker samt port- och fasad-
belysning i Skellefteå Centrum. Belysningsprogrammet 
omfattar förutom Centrala stan även områdena kring 
Stadskyrkan och Viktoriaplatsen. Programmet antogs av 
kommunfullmäktige år 2004. Slutsats: Behöver revideras.

UTESERVERINGSPROGRAM

Programmet visar på kommunens övergripande vilja 
kring utformningen av uteserveringar i det offentliga 
rummet. Vid framtagandet har säkerhet, funktion, 
estetik och tillgänglighet varit viktiga frågor. Uteserve-
ringsprogrammet omfattar förutom Centrala stan även 
Älvsbacka fram till Manhemsgatan. Programmet antogs 
av kommunfullmäktige år 2007 och har reviderats år 
2016. Slutsats: Aktuell.

PARK- OCH GRÖNyTEPROGRAM

Programmet ska användas i det strategiska arbetet med 
parker och grönytor. Syftet är att skapa samsyn i arbetet 
med parker och grönområden. Park- och grönytepro-

”Citat i gågatan, likt Drottninggatan i Stockholm”.  
(Mitt i stan och Drömstad)

grammet omfattar allmänna parker, anlagda grönytor, 
tätortsnära skog och natur på parkmark i kommunen. 
Programmet är än så länge ett utkast. Slutsats: Ska fär-
digställas under år 2016.

SKyLTPROGRAM

Frågor om skyltning av butiker och verksamheter 
hanteras i Skyltprogrammet. Programmet reglerar vilka 
skyltar som är bygglovpliktiga och hur de ska utformas. 
Skyltprogrammet omfattar hela Skellefteå kommun. 
Programmet antogs av kommunfullmäktige år 2012. 
Slutsats: Aktuell.

GATUMÖBLERINGSPROGRAM

Gatumöbler är möbler på offentlig plats, som bänkar 
och stora blomlådor, men också exempelvis skräpkor-
gar, räcken och elskåp med mera. Gatumöbleringspro-
grammet omfattar förutom Centrala stan alla centrum-
delar i kommunen (även serviceorter). Programmet 
antogs av kommunfullmäktige år 2013. Slutsats: Aktuell.

PROGRAM FÖR UTFORMNING AV FASADER, 
FÄRGSÄTTNING, SKALA M.M.

Detta program är ersatt med generella utformningsfrå-
gor i denna plan. Slutsats: Behöver inte upprättas.

EVENEMANGSSTRATEGI

Strategin anger ramar, inriktning och prioritering för 
strategiska, organisatoriska och finansiella frågor kopp-
lat till arbetet med evenemang i Skellefteå kommun.  

Evenemangsstrategin antogs av kommunfullmäktige år 
2015.  Slutsats: En mer detaljerad utredning om praktiska 
förutsättningar för evenemang behövs.
 

• Utgå från den gående människans sinnesupple-
velser och den mänskliga skalan i allt byggande. 

• Värna om och utveckla siktlinjer och vyer, sär-
skilt mot älven och fondbyggnader.

• Trappa ner byggnadshöjden från norr till söder.
• Blanda bostäder och arbetsplatser.
• Planera så att detaljplaner i Centrum möjliggör 

centrumverksamhet i bottenplan mot gata. 
• Göra tillgänglighet för alla till en självklarhet i 

gestaltningen.
• Utveckla den offentliga konsten vidare för att ge 

den en framträdande position i stadsmiljön.
• Förtydliga stråk och mötesplatser genom offent-

lig konst med berättandet som tema.
• Möjliggöra för tillfälliga konstverk/konstprojekt 

att etablera sig i det offentliga rummet.
• Beakta Byggnadsordningen vid upprättande av 

detaljplaner samt bygglovprövning. 

iNRiKTNiNG

• Ta fram ett stadsmiljöprogram eller liknande för 
det offentliga rummet.

• Låta enprocentsregeln för konstnärlig utsmyck-
ning även omfatta större byggnationer som 
parker och torg.

ÅTGÄRD
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Trafik
Syftet med trafiksystemet är att stödja en hållbar utveckling av Centrala stan som 
innebär att yteffektiva och kapacitetsstarka transporter prioriteras före stillastå-
ende. Centrum ska vara lättillgängligt för alla invånare och besökare oberoende av 
färdsätt. Trafiksystemet ska bidra till en attraktiv och levande stadskärna. 

I en framtidsbild över Centrala stans utveckling av den 
fysiska strukturen, där trafiksystemet är en av flera 
delar, sammanfattas inriktningarna för det framtida 
trafiksystemet. Transportsystemet kännetecknas av 
effektiva transporter, en god samordning mellan olika 
transportslag och där resurssnåla resor prioriteras. Cen-
trum ska vara tillgängligt för alla invånare och besökare 
oberoende av färdsätt. Inom stadsdelen ska gång- och 
cykeltrafik prioriteras främst. Läs mer under kapitel 
Framtidsbild.

I Centrum är det tydligt att det finns behov av att använ-
da marken mer effektivt. Eftersom utrymmet är begrän-
sat prioriteras gående, cyklister och kollektivtrafik som, i 
jämförelse med bilen, är betydligt mer kapacitetsstarka 
transportmedel och tar betydligt mindre yta i anspråk.

Trenden är fortfarande att bilåkandet ökar och med en 
växande befolkning i Skellefteå måste vi skapa lösningar 
som gör det attraktivt att färdas på annat sätt än med 
egen bil för att skapa en hållbar stad. Här är medvetna 
och långsiktiga insatser med beteendepåverkande 
åtgärder viktiga som komplement till planerade fysiska 
åtgärder i syfte att stärka gång-, cykel- och kollektivtrafi-
kens konkurrenskraft.

Exempel på beteendepåverkande åtgärder är att kombi-
nera infrastruktursatsningar med kampanjer, att arbeta 
med gröna resplaner på större arbetsplatser, anpassade 
åtgärder för kollektivtrafik till specifika mål eller att ta 
fram information kring hur byggherren kan bidra till 
hållbart resande genom åtgärder på kvartersmark.

En förutsättning för att uppnå målen för det framtida 
trafiksystemet i Skellefteå är att Skellefteborna har för-
ståelse och acceptans för det övergripande trafiksyste-
met. En utmaning är att återkommande förklara varför 
enskilda åtgärder genomförs och även hur de bidrar till 
att uppnå målen, som att till exempel minska biltrafiken 
och att skapa ett attraktivare gång- och cykelvägnät.

Som ett underlag till planarbetet har tre konsulter redo-
visat förslag till trafiksystemlösning. Konsulternas arbete 
resulterade i många intressanta förslag till åtgärder som 
finns med i planen och det fortsatta utvecklingsarbetet. 

Frågan som gav upphov till en översyn av trafiksystemet 
var frågan om framtida kopplingar över älven och hur 
älven som barriär kan minskas för att knyta samman 
inte bara Centrala stans delområden utan hela staden 
och dess stadsdelar. Brofrågan är en fråga för kommu-
nikationerna i hela staden och även med trafikkonsul-
ternas förslag kvarstår frågan hur Skellefteå ska kunna 
skapa ett långsiktigt hållbart och robust trafiksystem.

Med en ny E4 vid Östra leden skapas ett alternativ 
för genomfartstrafiken genom staden och den tunga 
trafiken som innebär att miljöpåverkan längs med 
Viktoriagatan minskar. Parkbrons och Lejonströmsbrons 
status är sådan att de långsiktigt inte kommer att kunna 
fungera som länkar i ett lokalt trafiksystem för biltrafik. 
Däremot kan de fungera som gång- och cykelbroar. 
Behovet av förbindelser över älven i centrala och västra 
delen av staden kommer därför att behöva prövas i 
framtiden även om en ny E4 byggs och en konsekvent 
satsning på åtgärder för att stärka konkurrenskraften 
för gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik sker. 

Inriktningen i planen på lång sikt är därför att reservera 
platserna för de två bäst lämpade brolägena i Centrala 
stan - i Stationsgatans förlängning söderut och i Lasa-
rettsvägens förlängning söderut. Ett reservat innebär att 
platserna inte får exploateras på ett sätt som stänger 
möjligheten för en bro i framtiden.

• Ge samtliga trafikslag god tillgänglighet till 
Centrum. 

• Prioritera trafikslagen enligt följande ordning: 
fotgängare, cyklister, kollektivtrafik, biltrafik.

• Arbeta för att långsiktigt förändra resvanor 
genom beteendepåverkande åtgärder. 

• Reservera platserna i Stationsgatans förlängning 
söderut och i Södra Lasarettsvägens förlängning 
söderut för eventuella framtida broar. 

• Öka gång- och cykeltrafiken och kollektivtrafi-
kens konkurrenskraft.

• Flytta E4 till Östra leden och dess förlängning.

iNRiKTNiNG

Prioritetsordning av trafikslag. 

GÅNG

CYKEL

KOLLEKTIVTRAFIK

BIL
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Gångtrafik
Som fotgängare tar du dig fram på ett miljövänligt och 
hälsofrämjande sätt, dessutom bidrar fotgängare till ett 
rikt stadsliv. För att öka antalet fotgängare är det viktigt 
att skapa trygga, trafiksäkra och attraktiva gångstråk.

Vi vill skapa en mer levande och attraktiv stadskärna 
där människor kan träffas för att fika, shoppa eller bara 
strosa runt. I stadskärnan ska därför de gående ha 
högst prioritet och gatorna ska utformas för gående. 
Biltrafiken ska anpassas till max 30 km i timmen. 

Huvudnätet för gångtrafik binder samman de stora 
målpunkterna inom Centrala stan och kopplar ihop 
stadsdelen med angränsande stadsdelar. 

Nygatan är det självklara öst-västliga stråket som idag 
är det stora handelsstråket, och bör vidareutvecklas. 
Trädgårdsgatan har stor potential som gångstråk då 
det förbinder ett framtida resecentrum och kulturhus 
med torget, Stadsparken, älvbrinken och via Parkbron 
söderut mot ett nytt Södertorg och vidare österut mot 
Campus via Bockholmsvägen. Parkbron föreslås bli en 
gång- och cykelbro. På så vis kan fotgängarna få mer 
utrymme och en mer attraktiv och säker gångförbindel-
se över älven med breda ytor för gående och cyklister 
avskilda från varandra. Det blir en viktig länk för att 
knyta ihop södra och norra sidan av älven. En säker och 
attraktiv bro över älven behövs för att fler ska välja att 
gå eller cykla till och från Centrum.

En ny utformning av Kanalgatan föreslås för att mildra 
barriäreffekterna och skapa ett lugnare gaturum med 
plats för stadsliv och möten. Dessa stråk utgör de priori-
terade stråken i stadsdelen. Läs mer under kapitel Stråk.

Huvudnätet för gångtrafik ska även koppla ihop Cen-
trala stan med viktiga målpunkter utanför stadsdelen. 
På norra sidan om älven blir Södra Järnvägsgatan en 
viktig länk som leder till och från resecentrum och bör 
ges en välkomnande gestaltning. Lasarettsvägen som 
går i nord-sydlig riktning i den västra utkanten av stads-
delen utgör ett gångstråk som kopplar samman med 
Balderskolan, Nordanå och även norrut mot Skellefteå 
lasarett. När E4 flyttas ut från centrala Skellefteå kan 

Viktoriagatan utformas till en mer stadsmässig gata med 
och bli ett mer inbjudande gångstråk. På södra sidan 
om älven är Bockholmsvägen/Krukmakargatan och 
Brogatan naturliga delar av huvudnätet för gående och 
knyter samman Parkbron/Södertorg med stadsdelarna 
Anderstorp, Sunnanå och Sörböle.

För att tydligt koppla ihop Centrala stan med övriga de-
lar av staden har nya passager identifierats som särskilt 
viktiga. Trädgårdsgatan förlängs norrut med en ny, bred 
passage under järnvägen och Bockholmsvägen för-
längs österut med en ny passage under E4 vid Campus. 
Bockholmsvägen bör även få en förbättrad utformning 
för fotgängare för att tydliggöra länken som ett viktigt 
gångstråk i öst-västlig riktning. Passagerna över E4/
Viktoriagatan i Nygatans och Kanalgatans förlängning 
samt över Kanalgatan i Trädgårdsgatans förlängning är 
viktiga för att förbättra framkomligheten för gående och 
minska barriären som E4/Viktoriagatan och Kanalgatan 
utgör i dagsläget. 

Tillgänglighetsanpassning av den fysiska miljön för per-
soner med funktionsnedsättning är av särskild betydel-
se. I Centrala stan ska trafikmiljön upplevas som trygg, 
trivsam och tillgänglig, utformad för alla.

 

 

”En lagom storlek på staden, mysig. Man vet var 
allting finns, gångavstånd till många platser ”.  
(Ungdomarnas Skellefteå)

• Förbättra huvudnätet för gångtrafik så att det 
upplevs tryggt och säkert, med god tillgänglighet 
och framkomlighet.

• Minska barriärer.
• Separera fotgängare och cyklister.

iNRiKTNiNG

• Bygga nya passager under järnvägen i Träd-
gårdsgatans förlängning och under E4 i Bock-
holmsvägens förlängning.

• Förbättra passager över E4/Viktoriagatan i Ny-
gatans och Kanalgatans förlängning samt över 
Kanalgatan i Trädgårdsgatans förlängning.

• Göra om Parkbron till en gång- och cykelbro.

ÅTGÄRD

Huvudnät gångtrafik. 
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Cykeltrafik
Det finns en stor potential att överföra kortare resor 
från bil till cykel i Skellefteå. För att cykeln ska kunna 
konkurrera med bilen är sammanhängande stråk av hög 
kvalitet och attraktiva cykelparkeringar i centrala lägen 
viktiga förutsättningar. Särskilt viktigt för att öka cykelns 
konkurrenskraft i förhållande till bilen är att skapa nya 
cykelförbindelser där det förekommer barriärer.

För att överbrygga de befintliga barriärerna i både nord-
sydlig och öst-västlig riktning har ett antal kopplingar 
lagts till Skellefteås befintliga cykelnät. I Centrala stan fö-
reslås att nya huvudcykelstråk, med god framkomlighet 
och säkerhet, byggs längs med Kanalgatan, Stationsga-
tan och Södra Lasarettsvägen. Huvudcykelstråken längs 
med Södra Järnvägsgatan och Bockholmsvägen byggs ut 
så att cykelvägnätet blir sammanhängande. 

Nya gång- och cykelpassager föreslås under E4 vid 
Campus och under järnvägen i Trädgårdsgatans förläng-
ning. Passagerna över E4/Viktoriagatan i Storgatans och 
Kanalgatans förlängning är viktiga för att förbättra fram-
komligheten för cykel och minska barriären som E4/
Viktoriagatan utgör i dagsläget. De nya och förbättrade 
passagerna ger huvudcykelstråken snabba förbindelser 
med andra stadsdelar. Med välfungerande huvudcykel-
stråk i öst-västlig och nord-sydlig riktning bör cykeltra-
fiken på Nygatan och Trädgårdsgatan kunna minskas 
för att förhindra konflikter mellan gående och cyklister. 
Cyklister ska kunna använda Nygatan och Trädgårds-
gatan som angöring till stadskärnan på fotgängarnas 
villkor och vissa tidpunkter under dygnet.

Parkbron görs om till en gång- och cykelbro. Den största 
positiva effekten är att det blir betydlig bättre förutsätt-
ningar för fotgängare och cyklister jämfört med idag då 
de måste samsas med biltrafiken eller dela på en smal 
gångbana. Det ger också konkurrensfördelar, fler byter 
bilen mot en promenad eller cykeltur till sin arbetsplats 
i Centrum. Ju fler som väljer bort bilen, ju mer plats 
lämnar de för dem som av något skäl måste eller vill 
använda bilen, vilket är positivt för trafikbelastningen 
och luftmiljön i Centrum.

Bron byggs om med tydliga ytor för gående, pendlings-
cykelväg för att öka framkomligheten för cyklister samt 
mötesplatser. Då blir bron mer än en transportväg, som 
får en ännu viktigare roll i Skellefteås trafiksystem. 

Då Parkbron görs om till en gång- och cykelbro är 
det viktigt att man förbättrar kopplingarna till bron. 
Exempelvis bör Brogatans cykelväg utvecklas för att öka 
cyklisternas framkomlighet genom exempelvis cykelö-
verfarter över lokalgator, cykelprioritering i trafiksigna-
lerna Skråmträskvägen – Brogatan samt avsätta gratis 
parkeringsplatser för cykel i parkeringshus.

Cykelparkeringsmöjligheter, även för andra typer av 
cyklar som lådcykel, behöver förbättras i Centrum, där 
det på vissa platser råder brist på cykelparkering. Om 
ordnade cykelställ saknas parkeras cyklarna lite hur som 
helst, vilket ger ett rörigt intryck och är ett hinder för 
bland annat personer med synnedsättning. 

Cykelparkering ska finnas i anslutning till huvudcykelnä-
tet och vid målpunkter. Framför allt behövs ytterligare 
parkeringsplatser för cykel på Kanalgatan i anslutning till 
torget, kulturhuset och resecentrum. Fler väderskydda-
de cykelparkeringsplatser ska finnas i anslutning till hu-
vudnätet och parkeringshus förses med cykelparkering. 
I planeringen för ny bebyggelse är det viktigt att ställa 
krav på ändamålsenlig cykelparkering i fastigheterna, vil-
ket kan åstadkommas genom att en ny parkeringsnorm 
även innehåller en norm för cykelparkering. 

För att investeringar i cykelvägnätet ska få önskad effekt 
krävs samtidigt en tydlig marknadsföring och beteende-
påverkande åtgärder. Att kontinuerligt skapa en positiv 
syn på cykling är grundläggande för att lyckas i arbetet 
med att få fler att cykla.

• Koppla ihop huvudcykelnätet i öst-västlig och 
nord-sydlig riktning genom stadsdelen.

• Förbättra cyklisters framkomlighet och trafiksä-
kerhet. 

• Minska barriärer. 
• Se till att det finns god tillgång till cykelparkering 

i Centrum. 
• Separera fotgängare och cyklister. 
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• Göra nya huvudcykelstråk längs med Kanalga-
tan, Stationsgatan och Södra Lasarettsvägen. 

• Bygga ut huvudcykelnätet längs med Södra 
Järnvägsgatan och Bockholmsvägen. 

• Göra om Parkbron till en gång- och cykelbro. 
• Ta fram nya passager under järnvägen i Träd-

gårdsgatans förlängning och under E4 i Bock-
holmsvägens förlängning.

• Förbättra passager över E4/Viktoriagatan i                 
Kanalgatans och Storgatans förlängning. 

• Ta fram en ny parkeringsnorm där en norm för 
cykelparkering finns med. 

• Ta fram fler cykelparkeringsplatser.

ÅTGÄRD

Huvudnät cykeltrafik. 
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Kollektivtrafik
För att kollektivtrafiken ska vara ett attraktivt alternativ 
behövs god tillgänglighet till viktiga målpunkter och 
smart utformning, bra framkomlighet med snabba resti-
der, enkla byten och en tydlig struktur för trafikföringen. 
För att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft ska 
förändringar av linjenät och turtäthet ses över kontinu-
erligt.

Det förslag som berör stadsbussarna mest är föränd-
ringar av trafikföringen på Parkbron, som föreslås 
omvandlas till en gång- och cykelbro. Idag är det linje 3 
och 30 som trafikerar Parkbron. Då Parkbron omvand-
las måste linjedragningen för linjerna istället flyttas över 
till Viktoriabron.

Linje 3 passerar idag via hållplatserna Forskargatan och 
Bockholmsvägen och har därför bra tillgänglighet till 
Campusområdet. Då linjen flyttas till Viktoriabron måste 
dessa hållplatser tas bort och närmaste hållplats för 
Campus blir vid Skråmträskvägen. För norrgående trafik 
på E4 saknas hållplatser söder om älven vid Campus och 
norr om älven vid Viktoriagatan. I riktning mot Cen-
trum skulle det därför behövas en hållplats mitt emot 
Campus både för lokal- och länstrafiken. Vid Campus 
är problemet att en tillgänglig passage av E4 saknas. E4 
är utpekad som en prioriterad väg för kollektivtrafiken 
i den nationella vägdatabasen. För att utveckla kollek-
tivtrafiken skulle det även behövas busshållplatser på 
norra sidan av Viktoriabron i Centrum.

Linjerna 1 och 10 från Anderstorp färdas idag på Vikto-
riabron mot Centrum. Framkomligheten påverkas vid 
vissa tillfällen av den köbildning som blir vid trafiksig-
nalerna vid korsningen med Storgatan. Samma effekt 
kan uppstå för linjerna 3 och 30 då dessa flyttas till E4/ 
Viktoriagatan.

Den biltrafik på E4 som svänger vänster in på Kanalga-
tan påverkar bussarna. Det är vid de tillfällen då grön-
tiden för vänstersvängen inte hinner avveckla trafiken 
som detta kan påverka enstaka bussar.

Idag är trafiksignalerna längs E4 samordnade under en 
stor del av dygnet för att prioritera biltrafiken längs E4 
genom Skellefteå. Vid de tillfällen då inte samordningen 
är inkopplad skulle det finnas möjlighet att införa buss-
prioritering i trafiksignalerna så att de inte behöver 
stanna vilket skulle öka deras framkomlighet.

Det är viktigt att kollektivtrafiken hela tiden utvecklas så 
att den kan bli ett alternativ till bilen för, i första hand, 
de som arbetspendlar till och från Centrum. Det är 
många pusselbitar som måste samverka för att utveckla 

linjenätet: tidtabell, busskörfält, prioritering i trafiksigna-
ler, bussarnas utformning och komfort, realtidssystem 
mm.

Bedömningen är att Parkbron som gång- och cykelbro 
inte får någon stor negativ påverkan på linjerna 3 och 
30. Beroende på hur trafiksignalerna i korsningen med 
Kanalgatan kan klara av en ökad vänstersvängande bil-
trafik kan det påverka bussarnas framkomlighet under 
vissa korta tider under vardagar. En ökad biltrafik kan 
vid vissa tillfällen få en negativ inverkan på busslinjerna 
norrut genom en förlängd körtid.

När Kanalgatan och Viktoriagatan byggs om ska fram-
komlighet för kollektivtrafiken förbättras. Centrumhåll-
platsen förskjuts väster om Trädgårdsgatan, alternativt 
österut mellan torget och Hörnellgatan. De två alterna-
tiva placeringarna beror på att antalet hållplatslägen 
och ytan för detta måste utredas vidare.  Läs mer under 
kapitel Mötesplatser och målpunkter.

Centrumhållplatsen, tillsammans med de nya hållplats-
lägena på Viktoriagatan vid Nygatan, på E4 vid Campus 
och Brogatan/Skråmträskvägen gör att busstrafiken 
anknyter direkt till stadsdelens prioriterade stråk. 

Lokal- och regionaltrafik ska angöra resecentrum, läs 
mer under kapitel Norrbotniabanan och Resecentrum.

• Förbättra kollektivtrafikens framkomlighet. 
• Se till att busshållplatser erbjuder god fram-

komlighet för bussar och god tillgänglighet 
för alla resenärer, närhet till cykelparkering, 
väderskydd, tydlig information och skyltning för 
resenärerna.

• Placera busshållplatser på båda sidor av gatan 
för att skapa en tydlighet för resenärerna.

iNRiKTNiNG

• Placera en ny centrumhållplats på Kanalgatan.
• Göra en ny gång- och cykelpassage under E4 vid 

Campus. 
• Placera nya hållplatslägen på östra sidan av E4 i 

höjd med Campus och Nygatan.
• Placera ett nytt hållplatsläge på norra sidan 

Skråmträskvägen vid korsningen med Brogatan.

ÅTGÄRD

Huvudnät kollektivtrafik. 
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Biltrafik
Skellefteåregionen täcker en stor yta och det är av stor 
betydelse för stadens attraktivitet att det är enkelt att ta 
sig till och från Centrum med bil, eftersom bilen är och 
fortsättningsvis kommer vara en viktig del i trafiksys-
temet. Framtidens utmaning ligger i att fortsatt kunna 
nyttja bilens fördelar och samtidigt minska dess nega-
tiva konsekvenser. Föreslagna åtgärder ska bidra till att 
skapa ett rikt stadsliv, renare luft och en plats där både 
människor och centrumhandeln trivs. Det innebär att 
biltrafiken i de centrala delarna är i balans med andra 
kvaliteter.

Bilister är, precis som alla andra trafikantgrupper, en del 
av stadslivet, men i Centrala stan ska gående, cyklister 
och kollektivtrafiken prioriteras högre än bilisterna. Det 
begränsade utrymmet betyder att användningen av 
tillgänglig yta behöver effektiveras för att ge plats för, 
i första hand, människor och stadsliv. Det innebär att 
biltrafikens utrymme kommer att minska till fördel för 
de andra trafikslagen. Det finns målpunkter i Centrum 
som det ska vara enkelt att nå med bil, centrumhandeln 
är ett exempel. Genomfartstrafiken ska minska och 
besökare ska enkelt hitta en parkeringsplats.

Gatunätet som omger Centrala stan ska hålla en god 
framkomlighet för biltrafik, men inom stadsdelen anpas-
sas gatunätet för låg hastighet med korsningar som 
prioriterar framkomlighet och säkerhet för gående och 
cyklister. 

Stadskärnor utformas i första hand för handel, bostä-
der, service och möten mellan människor. Att i samma 
miljöer lösa framkomlighet och tillgänglighet för olika 
transportfordon är en utmaning. Godstransporter om-
fattar allt från varudistribution, sophantering och varor i 
hantverkares fordon till de godstransporter konsumen-
ten utför själv vid inköp.

En utveckling av stråk för gående och cykel, tillika han-
dels- och restaurangstråk, där gatuytorna även används 
för utemöblering och uteserveringar, ställer krav på att 
även beakta godstransporternas behov av tillgänglig-
het. Det kan även bli aktuellt att hitta alternativa former 
för transporterna. Det kan exempelvis handla om att 
tiderna för leverans kan anpassas till varumottagarnas 
behov och att samorda transporter.

En stor förändring av trafiksystemet som föreslås är 
att Kanalgatan byggs med ett körfält i vardera riktning. 
Kanalgatans karaktär som huvudgata behålls, men för-
ändringarna bidrar till att omvandla Kanalgatan till ett 

Idéskiss Viktoriagatan. Illustration av Iterio. 

attraktivt gaturum med minskad biltrafik. Läs mer om 
Kanalgatan under kapitlet Stråk. 

En annan stor förändring är att Parkbron föreslås bli en 
gång- och cykelbro, vilket innebär att större del av den 
biltrafik som idag kör på Parkbron flyttas till Viktoria-
bron. Skälet till att stänga Parkbron för biltrafik är att 
kunna skapa en säker och attraktiv passage över älven 
för gående och cyklister.

En stängning av Parkbron för den biltrafik som färdas 
norrut in mot Centrum gör att dagens trafik måste 
söka sig till Viktoriabron eller Lejonströmsbron för att 
passera älven. Av de ca 3 000 fordon som en vardag 
kör över bron så är bedömningen att 2/3 kommer välja 
Viktoriabron.

Parkbron som en gång- och cykelbro kommer främst 
påverka morgontrafiken vilket ger en ökad trafik på de 
andra broarna och då främst Viktoriabron. Den tillkom-
mande trafiken på E4 Viktoriagatan kommer att svänga 
vänster till Storgatan och Kanalgatan eller fortsätta E4 
norrut beroende på målpunkt. Bedömningen är att det-
ta inte kommer att få en negativ påverkan på trafiksig-
nalerna i korsningarna. Där den ökade trafiken kommer 
att märkas mest blir på Viktoriabron in mot Centrum. 
När köande trafik får grönt i den första trafiksignalen är 
den ”gröna våg” som finns i trafiksignalerna gjord så att 
de som får grönt i regel också kommer igenom eller kan 
svänga vänster i de efterföljande korsningarna.

Det uppmätta biltrafiklödets fördelning över dygnet 
indikerar inte något tydligt samband mellan trafikens 
variation på Parkbron och butikernas öppettider. Den 
största trafiktoppen är på morgonen kl. 06-08. Flödesva-
riationen på bron är typisk för en väg där bilister åker till 
jobbet på morgonen. För de som tar bilen in till Centrum 
kan frågan om var det finns en ledig parkeringsplats ha 
större betydelse än att det går att köra över Parkbron el-
ler inte. Tillgången till parkeringsplatser och målet med 
bilresan påverkar i hög grad var bilister väljer att handla.

En ändrad funktion av Parkbron till gång- och cykelbro 
kräver fortsatta analyser av effekter och konsekvenser 
för bil- och busstrafiken. Ett alternativ är att undersöka 
om det finns möjlighet att under en period stänga bron 
för bil- och busstrafik, informera om syftet, marknadsfö-
ra möjligheterna och då mäta vilken förändring det blir 
av gående, cyklister, bussresenärer och hur biltrafiken 
påverkas och förändras. 

Det bör även övervägas studier om hur besökarna tar 
sig till Centrum och vilka syften de har. Det är även 
viktigt att se över hur personal på större arbetsplatser 
reser till och från arbetet, och vad som kan göras för att 
påverka deras resande.

Södra Lasarettsvägen föreslås öppnas upp mellan Ka-
nalgatan och Nygatan för att ge bilister en ökad tillgäng-
lighet till parkeringshuset Ekorren. Korsningen Kanalga-
tan/Lasarettsvägen byggs om och anpassas till den nya 
sektionen på Kanalgatan och Södra Lasarettsvägen. 

En ny E4 i Östra leden kommer att avlasta 
Viktoriagatan/-bron och en stor del av den tunga tra-
fiken flyttas ut från Centrala stan vilket ger betydande 
positiva effekter för luftkvaliteten, bullernivåerna, trafik-
säkerheten och framkomligheten för kvarvarande trafik 
på Viktoriagatan. När E4 får en ny sträckning utanför 
stadsdelen kan Viktoriagatan omformas till en stads-
mässig huvudgata.

En ny Viktoriagata kan utformas med gångbanor 
placerade närmast husfasaderna och dubbelriktade 
cykelbanor på båda sidor av gatan vilket leder till en hög 
tillgänglighet och minskar behovet av att korsa Viktoria-
gatan i de mest trafikerade delarna. I anslutning till de 
nya hållplatserna vid Nygatan kan Viktoriagatan förses 
med busskörfält för att bussarna enkelt ska kunna 
stanna och släppa av och på resenärer och sedan ha full 
framkomlighet ut från hållplatsen. 

PARKERING

Totalt sett finns det tillräckligt med bilplatser i Centrala 
stan och Centrum. Dock kommer en framtida förtätning 
av bostäder, fler arbetsplatser och ett utökat handels-
utbud att ställa krav på en förändrad användning av 
befintliga platser. En analys av dagens parkeringssitua-
tion i Skellefteå visar bland annat att avgifterna gagnar 
de som långtidsparkerar. Det finns ett stort behov att få 
en taxa med låg avgift under kort tid (handel) samt öka 
avgiften för längre tid (boende och arbetsparkering). 
Nuvarande parkeringsnorm är omodern och en ny 
flexiblare norm behövs. Parkeringslösningarna har stor 
inverkan på möjligheterna att minska onödig biltrafik till 
förmån för gång- och cykel- samt kollektivtrafik.

Kommunen ska med denna plan som grund därför göra 
en översyn av parkering. För att möjliggöra nya parke-
ringslösningar krävs ett antal åtgärder, som bland annat 
omfattar:

• Övergripande riktlinjer för parkering.
• En ny parkeringsnorm.
• Översyn av parkeringstaxor.
•  Förslag på modell för finansiering av nya parke-

ringsanläggningar.

Översynen ska även belysa följande frågor:

Stärkt attraktionskraft för Centrum i Skellefteå 
Centrum ska vara ett nav för handel, service och verk-
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samheter som ska vara lättåtkomliga till fots, på cykel, 
med kollektivtrafik och med bil. Det gäller däremot att 
hitta en balans mellan de olika sätten att förflytta sig.

Stärkt handel i Centrum
Gatumark bör i första hand användas för av- och påstig-
ning samt av- och pålastning eller för ärenden dvs kort-
tidsparkering för handel och olika former av besök.
Fler bostäder i Centrum – förtätningar och tillbyggnader 
ställer krav på nya parkeringslösningar.

Förbättrad parkeringsnorm 
Normen ska tillgodose det verkliga behovet av parkering 
utan onödigt slöseri med markytor och ökade kostnader 
för exploatör, boende eller näringsidkare. Nya parke-
ringsnormer bör utformas så att de inte bidrar till ökat 
bilresande.

Placering av parkeringsplatser 
Gångavståndet till parkeringsplats kan användas för att 
påverka efterfrågan på parkering och alternativa trans-
porter. Ett längre eller kortare avstånd ger minskad eller 
ökad efterfrågan.

Samnyttjande av parkering 
I Centrum kan kommunen verka för att stimulera sam-
ordning och samnyttjande av parkeringar för att på så 
sätt effektivisera markanvändningen och sänka kostna-
derna för parkeringar.

hela resan 
Parkering kan stödja en positiv utveckling av de kollek-
tiva transporterna, gång- och cykel samt göra dem till ett 
attraktivt val. Platser där människor byter transportsätt 
är strategiskt viktiga för att hela resan ska bli attraktiv.

Utformning av parkeringsplatser och anslutande 
gångvägar 
När bilisterna lämnat bilen vid parkeringsplatsen blir 
de i regel gångtrafikanter. Om exempelvis en arbets-
platsparkering placeras längre från arbetsplatsen är det 
viktigt att gångvägen däremellan är säker och upplevs 
trygg och trevlig.

Cykelparkeringar 
Cykelparkeringens betydelse för valet av cykel som 
färdmedel bör förtydligas. Cykelparkering vid bostäder 
och arbetsplatser bör i högre grad än idag ordnas på 
kvartersmark. Uppvärmda cykelparkeringsgarage bör 
byggas på strategiska platser.

Parkeringsplatser för grupper med tillstånd 
De som behöver mer tillgänglighet ska uppleva att de 
tagits om hand och att deras behov har tillgodosetts på 
ett rimligt sätt.

Översynen kommer att ta ett helhetsgrepp om parke-
ring och i denna plan lyfts därför endast några övergri-
pande inriktningar samt förslag till åtgärder kopplade till 
förändringar av vissa gator.

Nya parkeringshus som kompletterar de äldre föreslås 
i direkt anslutning till gångstråken. Andelen gatuparke-
ring begränsas inom Centrum, till fördel för korta stopp 
som på- och avstigning, varuleveranser och korttidspar-
kering. Vid järnvägen, i anslutning till nya resecentrum 
finns utrymme att skapa en större parkeringsanlägg-
ning.

För att effektivisera de parkeringshus som redan finns 
föreslås att de förhyrda parkeringsplatserna i parke-
ringshuset Brinken flyttas till parkeringshuset Pantern, 
som ligger vid Skeppargatan. Parkeringshuset Brinken i 
Stadshuset, som idag är det största parkeringshuset och 
lätt att köra i, är bäst för allmänheten.

• Arbeta för att gatunätet som omger Centrala 
stan har en god framkomlighet för biltrafik, 
och att gatunätet i stadsdelen anpassas för låg 
hastighet.

• Arbeta med både fysiska och beteendepåver-
kande åtgärder för att minska genomfartstrafik 
som inte har sin målpunkt i stadskärnan.

• Prioritera parkering för boende och besökare 
före arbetsplatsparkering.

• Verka för att stimulera samordning och samnytt-
jande av parkeringar.

• Göra konsekvensanalyser för handelns logistik 
och godstransporter i samband med detaljpla-
nering.

iNRiKTNiNG

• Bygga om Kanalgatan.
• Göra om Parkbron till en gång- och cykelbro.
• Öppna upp Södra Lasarettsvägen mellan Kanal-

gatan och Nygatan. 
• Bygga om Viktoriagatan till en stadsgata när E4 

flyttas till Östra leden. 
• Flytta de förhyrda parkeringsplatserna i parke-

ringshuset Brinken till parkeringshuset Pantern. 
• Bygga parkeringshus i direkt anslutning till        

gångstråken.
• Genomföra en översyn av parkering.

ÅTGÄRD

Huvudnät biltrafik och större parkeringsanläggningar. 
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Norrbotniabanan och resecentrum
En effektiv kustjärnväg skulle förstärka godstrafiken i landet, och möjliggöra per-
sontrafik mellan Norrlandskustens städer. Med Norrbotniabanan skulle trans-
portkostnaderna sänkas kraftigt och restider längs kusten halveras. Ett förverkli-
gande av Norrbotniabanan medför att nya resecentrum måste skapas längs hela 
sträckan. Ett resecentrum är en viktig del i ledet att öka kollektivtrafikresandet i 
Skellefteå.

Norrbotniabanan
Alla järnvägsutredningar för Norrbotniabanan är klara. 
I den nationella planen för transportsystemet 2014–
2025 finns den dock inte med som ett prioriterat objekt. 
Detta har gjort att även planeringen av resecentrum har 
stannat av. Under 2015 har EU-kommissionen beslutat 
att Norrbotniabanan är ett av de projekt som får stöd 
att ta fram en järnvägsplan för sträckan Umeå-Skellefteå 
och studier för Norrbotniabaneprojektet. 

Planeringsförutsättningen är att järnvägen kommer att 
gå i markplan genom Centrum, med maximalt tre spår. I 
järnvägskorsningen med Lasarettsvägen är inriktningen 
att gatan sänks för att passera under järnvägen med 
anslutningar till väg 95/Norra Järnvägsgatan. Fortsatta 
utredningar får visa om fri höjd för fordon klaras i 
passagen under järnvägen och om uppvärmning av 
gatan ska ske med anledning av gatans lutning norr om 
järnvägen.

Alternativt kan Lasarettsvägen stängas av vid korsning-
en med järnvägen och istället kan en planskild passage 
göras för biltrafik under järnvägen vid Nordlandergatan. 
Passagen under järnvägen är planlagd sedan tidigare i 
stadsplan från 1977. Vid Lasarettsvägen kan då en pas-
sage göras under järnvägen för gående och cyklister.

Resecentrum
Ett resecentrum är en viktig del i ledet att öka kollek-
tivtrafikresandet i Skellefteå. Resecentrum bör vara 
ett landmärke för staden och huvudentrén ska ligga i 
fonden på Trädgårdsgatan, där även en ny gång- och 
cykelpassage föreslås till Norrböle.

Resecentrumområdet ska inrymma resecentrumfunktio-
ner med integrerad handel, bussterminal med ett 10-tal 
hållplatslägen, cykelparkering med ett 100-tal platser, 
bilparkering med minst 500 platser.

I det fortsatta arbetet bör bland annat följande utredas:

• Kopplingen mot kvarteret Perseus (nuvarande           
busstorget). 

• Passagen över Södra Järnvägsgatan. 
• Anslutningen till Trädgårdsgatan.
•  Passagen för gång- och cykeltrafik från Norrböle till 

Centrum.
• Höjdskillnaderna mellan Norrböle och Södra Järn-

vägsgatan.

Angöring regionalbussar 
och lokalbussar
De två huvudalternativen för regional- och lokalbus-
sarnas linjedragning och bussterminal/angöring är 
antingen på södra sidan spåren, i anslutning till Södra 
Järnvägsgatan eller på norra sidan spåren i anslutning 
till Norra Järnvägsgatan. Problematiken ligger i att göra 
en avvägning mellan alternativen för anslutande färdvä-
gar med in- och utfarter, plats för angöring, koppling till 
spårtrafik och lokalbussar och sammanhang i staden.

Om angöring ska ske norr om järnvägen via passage 
under järnvägen färdas regional- och lokalbussarna från 
öster via E4 och väg 95/Norra Järnvägsgatan om ramper 
kan byggas mellan dessa vägar vid trafikplatsen E4/väg 
95. I annat fall får bussarna färdas via Kågevägen som 
länk mellan E4 och väg 95/Norra Järnvägsgatan. Från 
väster kan bussarna angöra via Kanalgatan, Lasarettsvä-
gen och Södra Järnvägsgatan (alternativt Norra Järn-
vägsgatan om fri höjd klaras i planskild passage med 
järnvägen).

Om angöring ska ske söder om järnvägen behöver 
regional- och lokaltrafiken till och från resecentrum från 
öster angöra via gatorna E4/Viktoriagatan, Kanalgatan, 
Skeppargatan och Södra Järnvägsgatan. Från väster fär-
das bussarna via Kanalgatan, Stationsgatan och Södra 
Järnvägsgatan till och från resecentrum.

Det norra alternativet förordas då det skulle ge tra-
fikmässiga fördelar och mindre negativ påverkan på 
luftkvaliteten i Centrum.

Alternativa angöringsvägar för bussar till resecentrum. 

Principskiss utbyggnad ramp E4 Norra Järnvägsgatan. 
Illustration av Iterio. 

E4

Väg 95

• Hantera frågor om resecentrums funktioner och 
angöring till resecentrum i järnvägsplanen för 
sträckan Umeå-Skellefteå.

• Låta järnvägen gå i markplan och omfatta maxi-
malt 3 spår.

• Fortsätta föra dialog med Trafikverket om nya 
ramper vid trafikplatsen E4/väg 95 Norra Järn-
vägsgatan.

• Angöra resecentrum norr om järnvägen.
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Klimatanpassning
Att anpassa samhället till ett förändrat klimat ska ses 
som ett komplement till det arbete som bedrivs för att 
begränsa klimatpåverkan med reducerade utsläpp och 
energieffektiviseringar. Fysisk planering är ett verktyg 
för att arbeta långsiktigt och förebyggande med klima-
tanpassningsarbete.

Stadens grönområden och växtlighet har en viktig roll 
i Centrala stan, både som mötesplatser och för rekrea-
tion samt för att reglera effekterna av klimatföränd-
ringarna. Dels genom att vid värmebölja sänka tempe-
raturen lokalt, skapa skugga och minska kylbehovet av 
byggnader dels för avlastning av dagvatten vid kraftiga 
regn och vid översvämningar.

Grönskan ger också en mängd ekosystemtjänster, som i 
planen föreslås stärkas, skapas och skyddas. Ekosystem-
tjänster förbättrar stadsmiljön, exempelvis genom en 
ökad biologisk mångfalt och luft- och vattenrening. Läs 
mer under kapitel Grön- och blåstruktur. 

Med planerade förtätningar i Centrala stan är det extra 
viktigt att bevara, förvalta och utveckla grönstrukturen 
för en attraktiv stads- och boendemiljö men också för 
ekosystemtjänster och klimatanpassning. En utvecklad 
grön- och blåstruktur syftar till ett ökat skydd mot ex-
tremväder som värmeböljor eller skyfall samt förebyg-
gande av skred och erosion. Visionen är att öka det 
gröna i stadsdelen.

Förtätningen medför att större andel mark blir bebyggd 
eller hårdgjord än idag, trots att fler grönområden 
föreslås. Ökad bebyggd mark kan ge problem med 
översvämning vid kraftig nederbörd. Delar av dagvatten-
systemet är idag hårt belastat. Därför är det viktigt att 
kommunens dagvattenstrategi följs och ett maxflöde till 
ledningsnät kommer att sättas för varje ny enskild ex-
ploatering inom Centrala stan. Lokalt omhändertagande 
av dagvatten (LOD) ska vara det första alternativet vid 
planering och exploatering, läs mer under kapitel Teknisk 
försörjning. Kanalgatan föreslås bli en linjär park med ett 
öppet dagvattenstråk, läs mer under kapitel Stråk.

En översiktlig översvämningskartering från år 2012 visar 
hur ett så kallat 100-årsflöde påverkar omgivningen 
kring älven. Nya byggnader eller infrastruktur får inte 
etableras inom påverkansområdet för 100-årsflödet. 
Riskområden för skred, ras och erosion finns längs 
älven, dessa risker ska beaktas vid upprättande av de-
taljplaner samt bygglovprövning. 

Med ett förändrat klimat förväntas fuktskador och 
mögelangrepp öka. En löpande tillsyn och underhåll på 
byggnader, speciellt med kulturmiljövärden blir därför 
allt viktigare i ett förändrat klimat.

Den globala pågående klimatförändringen är en stor 
utmaning som hela vår värld står inför. I Skellefteå för-
väntas ökade medeltemperaturer, fler värmeböljor samt 
en ökad nederbördsmängd. Klimatförändringarnas ef-
fekter kan dock påverkas genom en medveten planering 
och olika åtgärder.

Begränsa klimatpåverkan
Ett av de 16 miljömålen är ”begränsad klimatpåverkan”. 
För att hantera utmaningen att ställa om till en hållbar 
utveckling krävs ett fortsatt omfattande förändringsar-
bete med djärva visioner, konkreta mål och åtgärder. 
Den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan inne-
håller inriktningar och åtgärder som kan hjälpa till att 
begränsa klimatpåverkan.

Att skapa effektivare resmöjligheter, minska onödiga 
transporter, genomföra hållbara inköp och öka kun-

skapen om klimatsmarta val är ytterligare några viktiga 
insatser som kan minska utsläppen av växthusgaser. En 
effektiv kustjärnväg, Norrbotniabanan, skulle förstärka 
godstrafiken i landet och även möjliggöra en effektiv 
persontrafik mellan Norrlandskustens städer.

Att prioritera gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik 
före biltrafik är en viktig del i att begränsa klimatpå-
verkan. Det är viktigt att arbeta med både fysiska och 
beteendepåverkande åtgärder för att minska onödig ge-
nomfartstrafik som inte har sin målpunkt i stadskärnan. 
En väl utbyggd kollektivtrafik och förbättrade förutsätt-
ningar för gång- och cykeltrafik minskar koldioxidutsläp-
pen.

Skellefteå kommuns Riktlinjer för hållbart byggande och 
Träbyggnadsstrategi är exempel på styrdokument som 
bidrar till att begränsa klimatpåverkan. Riktlinjer för 
hållbart byggande syftar till att reglera och kompensera 
den ”hållbarhetsskuld” alla byggprojekt innebär då vi tar 
resurser i anspråk, och även att föra vidare erfarenhet 
till ny kunskap i kommande byggprojekt. Träbyggnads-
strategin visar kommunens vilja att verka för ett hållbart 
byggande och höja motivationen att fler ska välja att 
bygga i trä.

Med planerade förtätningar i lägen med goda kommu-
nikationer, satsning på hållbara trafikslag, en attraktiv 
stadskärna med utökad handel, nya strategiskt place-
rade parkeringshus och ett främjande av energieffektivt 
byggande kan utsläppen av växthusgaser minskas.

En tätare bebyggelse ger kortare avstånd. Många i 
staden får gång- och cykelavstånd till kommersiell 
och offentlig service, kollektivtrafik, arbetsplatser, 
rekreationsområden m.m. En tätare stad skapar även 
förutsättningar till mindre total miljöpåverkan genom 
färre bilrörelser men även genom bättre utnyttjande av 
redan befintlig infrastruktur som fjärrvärme, vatten- och 
avloppssystem. Att förtäta staden, och erbjuda korta 
avstånd och god tillgång till lättillgänglig service, kan 
minska behovet av bilresor och underlätta valet av håll-
bara färdmedel och i förlängningen bidra till en positiv 
påverkan på klimatet.

Klimatförändringar
En framsynt stadsplanering kan minska vår klimatpåverkan, och den fysiska pla-
neringen kan även underlätta hanteringen av de klimatförändringar som kommer 
genom klimatanpassning.

• Beakta risker för skred, ras och erosion vid upp-
rättande av detaljplaner samt bygglovsprövning. 

• Beakta klimatförändringar och planera för dessa 
vid upprättande av detaljplaner samt bygglovs-
prövning.

• Placera nya byggnader och infrastruktur utanför 
påverkansområdet för 100-årsflödet i översväm-
ningskarteringen.

• Ta hand om dagvatten enligt Skellefteå kom-
muns dagvattenstrategi.

• Verka för att nybyggnation sker energieffektivt 
och med hållbara material.

• Öka det gröna i stadsdelen.
• Utforma nya byggnader med utgångspunkt i 

Skellefteå kommuns Riktlinjer för hållbart byg-
gande och Träbyggnadsstrategi.
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Strandskydd
Vid hav, sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd. Det generella strand-
skyddet är 100 meter från strandkanten både på land och i vatten. Strandskyddet 
är till för att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och bevara 
goda livsvillkor för djur- och växtlivet.

Generellt gäller ambitionen att stärka tillgängligheten, 
kontakten och åtkomsten till älven. Älven ses som en 
särskild resurs för Centrala stans utveckling, ett viktigt 
stadsbyggnadselement. Det faktum att staden växer 
ställer krav på tillgängliga och attraktiva rekreations-
områden. För att säkra allmänhetens tillgänglighet till 
älven, och i viss mån de strandnära naturvärdena, är det 
viktigt att bevara strandpromenaden, närmast vattnet. 
Älven är stadens livsnerv, där fler aktiviteter kan skapas 
på och längs med älven. Staden kan möta älven med 
aktiva fasader som vänder sig mot vattnet, och det är 
viktigt att ny bebyggelse tillför liv i älvrummet, den får 
inte privatisera.

”Levandegör älven 
- fler aktiviteter”.  

(Mitt i stan och Drömstad)

• Stärka tillgängligheten, kontakten och åtkom-
sten till älven.

• Tillföra liv till älvrummet, bebyggelse får inte 
privatisera.
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Riksintressen
De centrala delarna av Skellefteå berörs av två riksintressen: kulturmiljövård och 
kommunikationer. Stadsdelen Centrala stan gränsar till riksintressena beslutad 
korridor för Norrbotniabanan, väg 95, E4 samt det riksintresse för kulturmiljövård, 
Skellefteå Västra delen, som även omfattar Nordanåområdet.

Riksintresseområde för 
kulturmiljövård
Nordanåområdet och dess byggnader ingår i riksin-
tresseområde för kulturmiljövård. Något motstående 
intresse är inte redovisat i planförslaget.

Riksintresseområden för 
kommunikationer

VÄGAR

Riksintresset omfattar E4 och väg 95 i anslutning till 
planområdet.

JÄRNVÄG

Riksintresset omfattar beslutad korridor för Norrbotnia-
banan. Den beslutade järnvägsutredning JU120 redovi-
sar i passagen vid Skellefteå Centrum en 400 meter bred 
korridor, tillika riksintresse. Osäkerheten kring funktion 
och utformning gör att utredningsområdet endast kan 
preciseras i begränsad omfattning. 

En betydligt smalare korridor, ca 60 meter, föreslås som 
Norrbotniabanans korridor genom Centrala stan. Denna 
korridor är densamma som det redovisade området 
i den fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen 
(2011). En alltför bred korridor för Norrbotniabanan 
medför orimliga begränsningar i kommunens utveckling 
då tidsperioden är okänd.

Områden av riksintresse i Centrala stan samt 
Norrbotniabanan enligt kommunen.

• Redovisa Nordanåområdet som riksintresseom-
råde skydda dess kulturhistoriska värden mot 
påtaglig skada.
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• Redovisa Väg 95 och E4 som riksintresse. 
• Förklara Norrbotniabanekorridoren som reser-

vat för framtida järnväg.
• Göra det möjligt för ny bebyggelse eller anlägg-

ningar inom riksintresseområdet, dock med 
restriktiv bedömning av kommunen. 

• Ta hänsyn till den planerade Norrbotniabanan 
vid förändring av befintlig bebyggelse i anslut-
ning till järnvägen.  
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Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med 
miljöbalken år 1999. Det finns idag miljökvalitetsnormer för buller, luft och vatten-
kvalitet. Kommuner och myndigheter har huvudansvaret för att normerna följs, 
men ett visst ansvar finns även hos olika verksamhetsutövare.

Miljökvalitetsnormer för luft
Problemet med luftkvaliteten i Centrum med över-
skridanden av miljökvalitetsnormen längs delar av E4/
Viktoriagatan och Kanalgatan beror på brister i trafikin-
frastrukturen. Det beror främst på få passager över 
älven för biltrafiken vilket innebär koncentrationer av 
trafik på tidigare nämnda gator. Även utbudet av service 
i Centrum bidrar till många resor till och från området. 

Den fördjupade översiktsplanen stödjer en utveckling av 
en markanvändning och ett trafiksystem som minskar 
behovet av biltransporter och främjar gång- och cykel 
samt kollektivt resande. I planen finns en tydlig inrikt-
ning när det gäller markanvändningen: att stadsdelen 
Centrala stan, och framförallt Centrum, ska förtätas 
med bostäder och verksamheter. Skellefteå Centrum 
har idag flera centrala tomter som inte är exploaterade 
eller dåligt utvecklade som är lämpliga att bebygga.

Inriktningarna i planen leder långsiktigt till en bättre 
luftmiljö. En tätare bebyggelse ger kortare avstånd. Det 
skapar förutsättningar för många i centralorten att ha 
gång- och cykelavstånd till kommersiell och offentlig 
service, kollektivtrafik, arbetsplatser, rekreationsområ-
den m.m. En tätare stad skapar även förutsättningar till 
mindre total miljöpåverkan genom färre bilrörelser och 
även genom bättre utnyttjande av redan befintlig infra-
struktur som fjärrvärme, vatten- och avloppssystem. 
Att förtäta staden, och erbjuda korta avstånd och god 
tillgång till lättillgänglig service, kan minska behovet av 
bilresor och underlätta valet av hållbara färdmedel och i 
förlängningen bidra till förbättrad luftkvalitet.

Med den fördjupade översiktsplanen som grund ska en 
översyn av parkering genomföras. Nya parkeringslös-
ningar kan stödja planeringsinriktningarna och har stor 
betydelse för biltrafikrörelserna i staden. 

En baksida med förtätning i städer som ofta nämns är 
att personexponeringen för luftföroreningar riskerar 
att öka på grund av ökad befolkningstäthet där hal-
terna redan är höga. Faktorer som påverkar halterna 
är dels utsläppet, dels spridningsförhållandena som 
påverkas av gaturummets dimensioner (gaturumsbredd 
och hushöjder). Utsläppet beror av parametrar såsom 
trafikflödet, andel tung trafik, fordonssammansättning, 
dubbdäcksanvändning mm. Gaturummets utformning 
inverkar på hur effektivt luften blandas och förore-
ningen ventileras ut. Vegetation kan ge reducering 
av luftföroreningar vid rätt val av vegetationstyp och 
utformning. Det gäller även gröna tak och fasader.

Vid planering av förtätningar med ny bebyggelse luftmil-
jösituationen utredas i tidigt skede. Förutom studier av 
luftkvaliteten i direkt anslutning till den nya bebyggelsen 
kan det även vara nödvändigt att studera effekten på 
luftkvaliteten för närliggande kvarter eller längs med en 
längre gatusträcka. Studierna ska även omfatta gestalt-
ning och utformning av gaturum och utveckling av 
grönstrukturen. Med utredningarna som underlag kan 
gestaltningen av byggnaderna bättre anpassas till de 
lokala förutsättningarna på platsen.

Den största källan till luftföroreningar i centrala Skellef-
teå är den lokala trafiken, inte minst den tunga trafiken. 
Även med en konsekvent satsning på åtgärder för att 
stärka konkurrenskraften för gång- och cykeltrafik och 
kollektivtrafik är det nödvändigt att styra biltrafik utan-
för Centrala stan genom alternativa vägar. Även inom 
Centrala stan behöver genomfartstrafik begränsas och 
söktrafik till bilparkeringar minimeras genom strategiskt 
placerade parkeringsanläggningar.

åtgärdsprogrammet för renare stadsluft löpte ut 2015. 
Ett nytt åtgärdsprogram ska tas fram under 2016, där 
hänsyn ska tas till planerad förtätning i Centrala stan.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Vattenmyndigheten skulle under slutet av 2015 ha 
beslutat om nya miljökvalitetsnormer som ska gälla 
2016-2021. Regeringen har dock beslutat att göra en 
omprövning av förslagen och åtgärdsprogrammen för 
2009-2015 fortsätter gälla till dess nya miljökvalitetsnor-
mer är beslutade.

Skellefteälven består av flera vattenförekomster och 
den som här berörs är sträckan mellan Mobackendam-
men och Bergsbydammen. Inom denna sträcka har 
Skellefteå sin ytvattentäkt och den är också recipient för 
dagvatten.

I stort sätt omfattas hela Centrala stan av grundvatten-
förekomst.

• Beakta miljökvalitetsnormerna för vatten vid 
fortsatt planering.
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• Arbeta med åtgärder utifrån åtgärdsprogram-
met för renare stadsluft.

ÅTGÄRD

• Klara miljökvalitetsnormen för luft.
• Utreda luftmiljön i ett tidigt skede vid planering 

av ny bebyggelse.
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järnvägen och Järnvägsleden. När en ny E4 dras utanför 
Centrala stan förväntas antalet transporter av farligt 
gods minska genom Centrala stan. 

Förorenad mark
På platser där det legat en gammal industri eller liknan-
de finns det risk att marken är förorenad. Ansvaret för 
undersökningar och sanering av förorenade områden 
har i första hand den som bedriver eller har bedrivit 
verksamheten som orsakat föroreningen. Om det inte 
finns någon ansvarig verksamhetsutövare är det i andra 
hand den som äger fastigheten som är ansvarig. 

Inom planområdet för Centrala stan finns ett antal 
identifierade platser med misstänkt förorening. Att en 
plats är identifierad behöver inte innebära att det finns 
en förorening där, men det är en första indikation på att 
platsen måste undersökas vidare. 

Skyddsavstånd till industrier 
och andra verksamheter
Inom planområdet finns inga störande verksamheter 
som kräver skyddsavstånd.

Radon
Hela planområdet ligger inom lågriskområde för radon.

Masshantering
För att få ett hållbart samhälle bör det hushållas med 
råvaror och ambitionen bör vara att återanvända över-
blivna massor. För all återanvändning av massor gäller 
dock att massor som innehåller föroreningar inte får 
återanvändas utan en prövning enligt miljöbalken. 

Planläggning och byggande i Centrala stan ska föregås 
av geotekniska undersökningar. Vid all byggnation ska 
hänsyn tas till sulfidjordar så att den inte leder till för-
surning av vattendragen. Om sulfidjorden grävs upp ska 
den omhändertas och placeras i deponi med tillstånd 
att ta emot sulfidjord. 

Järnsand klassas i dagsläget som ett farligt avfall. Vid 
användning av ett avfall till något anläggningsändamål 
finns det krav enligt miljöbalken att söka tillstånd eller 
anmäla användningen om det kan innebära en förore-
ningsrisk för mark, ytvatten eller grundvatten. 

Miljö, hälsa och säkerhet
Miljö, hälsa och säkerhet är centrala begrepp i samhällsplaneringen som särskilt 
lyfts fram i både plan- och bygglagen och i miljöbalken. Olika miljö- och riskfak-
torer kan direkt eller indirekt påverka enskilda människors hälsa och säkerhet, 
liksom miljön som helhet. För att uppnå en hållbar utveckling är det av stor vikt att 
risk- och säkerhetsfrågor uppmärksammas tidigt i den fysiska planeringen.

Översvämning, skred och ero-
sion
Den översiktliga översvämningskarteringen för älven 
visar hur ett så kallat 100-årsflöde kan påverka samhäl-
let. Byggnader eller infrastruktur ska inte placeras inom 
påverkansområdet för 100-årsflödet.

Översiktliga och mer detaljerade karteringar finns 
gjorda i bebyggelsen längs älven och visar att risk-
områden finns för skred, ras och erosion. I samband 
med detaljplanering ska bedömning av ras, skred och 
erosion utföras i enlighet med plan- och bygglagen. Vid 
upprättande av detaljplaner för områden där det finns 
risk för skred ska detaljerad geoteknisk undersökning 
utföras. Stabilitetsförstärkningar kan komma att krävas 
i samband med sådana undersökningar. Även faktorer 
utanför planområdet som kan påverka geotekniska 
säkerhetsfrågor inom planområdet ska beaktas. 

Buller
I Centrala stan är vägtrafiken den stora bullerkällan. 
Även i framtiden kommer trafikbullret att vara den hu-
vudsakliga bullerkällan i Centrala stan som kan medföra 
krav på åtgärder. För vägtrafiken kommer en flytt av E4 
från Centrum till Östra leden innebära en förbättring av 
bullersituationen längs med Viktoriagatan. Även de före-
slagna åtgärderna att minska antalet körfält på Kanalga-
tan och att utforma gaturummen för lägre hastigheter 

förväntas leda till något minskade trafikbullernivåer. 
Planens inriktning med åtgärder för att stärka gång- och 
cykeltrafikens samt kollektivtrafikens konkurrenskraft 
gentemot biltrafiken kan på sikt innebära förbättringar 
av bullersituationen i stadsdelen.

Med Norrbotniabanan kan störningar från tågtrafiken 
förväntas öka och planeringen av den nya järnvägen 
kommer att innefatta buller- och vibrationsskyddsåtgär-
der. Ny bebyggelse med verksamheter kan med fördel 
fungera som bullerskydd mot järnvägen. Några sär-
skilda riktlinjer kring flygbuller bedöms inte nödvändiga 
med hänsyn till den begränsade flygtrafiken.

Några särskilda riktlinjer kring industribuller är inte 
aktuella då det inte finns eller planeras för några indu-
strier inom planområdet. Teknisk utrustning som alstrar 
höga ljudnivåer till exempel fläktar, kompressorer 
och värmepumpar från verksamheter eller byggnader 
bedöms dock som industribuller. Dessa frågor hör till 
bygglov och tillsyn.

Farligt gods
Som planeringsunderlag används ”Riktlinjer - Skyddsav-
stånd till transportleder för farligt gods, Länsstyrelsen 
i Norrbotten”, 2015 och resultaten från ”Trafikräkning 
av farligt gods på väg i Skellefteå”, 2006. Transporter 
med farligt gods förutses fortsätta riskbelasta främst E4, 

• Beakta risker för skred, ras och erosion vid upp-
rättande av detaljplaner samt bygglovsprövning. 

• Placera byggnader och infrastruktur utanför 
påverkansområdet för 100-årsflödet i översväm-
ningskarteringen. 
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• Uppmärksamma bullerfrågan tidigt i all trafik- 
och bebyggelseplanering för att verka för goda 
boendemiljöer och för att undvika kostsamma 
åtgärder på längre sikt.

• Arbeta för att minska biltrafiken i Centrum och 
placera större parkeringsanläggningar i utkan-
ten av stadsdelen.  

iNRiKTNiNG

• Tillämpa riktlinjer för skyddsavstånd till trans-
portleder för farligt gods.
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• Undersöka misstänkta markföroreningar vid ny 
bebyggelse.
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• återanvända rena och lämpliga överblivna mas-
sor/överkottsmassor så långt som möjligt. 

• Genomföra geotekniska undersökningar vid 
detaljplanering och byggande.
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• Placera industrier eller verksamheter som krä-
ver skyddsavstånd utanför Centrala stan.
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• Uppföra nya byggnader radonsäkert.
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Teknisk försörjning
Ett samhälle kräver teknisk försörjning för att fungera. Inom begreppet teknisk 
försörjning ryms energifrågor och vatten, dagvatten och avloppsrening.

Vatten och avlopp
Inom planområdets försörjs hushåll och företag med 
dricksvatten från Abborrverket som tar sitt vatten från 
Skellefteälven. En ny vattenförsörjning planeras för Skel-
lefteå kommun. Den nya vattenförsörjningen är belägen 
i Skellefteåsen intill Medle och Klutmark. Om allt går 
enligt tidplan kommer den nya vattenförsörjningen att 
börja byggas hösten 2016 och under 2019 kommer mot-
tagarna att få vatten från den nya anläggningen.

Reningsverket på Tuvan är dimensionerat för en högre 
belastning och klarar den planerade expansionen i 
stadsdelen. I takt med att nya detaljplaner för bostäder 
och verksamheter tas fram kontrolleras den kommunala 
vatten- och avloppsförsörjningen och byggs om eller 
ut vid behov. Utgångspunkten vid lokalisering av nya 
bostäder och verksamheter är att avloppsanslutning ska 
kunna ske med självfall. Lösningar som kräver pump-
ning av spillvatten ska om möjligt undvikas.

Dagvatten
För att ge en långsiktigt hållbar dagvattensituation i 
staden ska kommunens dagvattenstrategi följas. För att 
minska risken för översvämningar i samband med inten-
siv nederbörd och för att hantera problematiken med 
föroreningar krävs lösningar som förhindrar dagvattnets 
snabba avrinning från bebyggelsen till ledningsnät och 
recipient. Ansvaret för detta är fördelat på flera olika ak-
törer, så som kommun, väghållare, byggherre fastighets-
ägare och verksamhetsutövare. Samtliga är ansvariga 
för att hanteringen av dagvatten inom fastigheten sker 
på det sätt som anges i lagstiftning och detaljplaner. 

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska vara 
det första alternativet vid planering och exploatering 
inom Centrala stan. Dagvattnet hanteras då genom olika 
slags lösningar för infiltration eller fördröjning inom det 
området där det bildats. Dagvattnet ska hanteras så att 
varken grannfastigheter påverkas eller den egna fastig-

Exempel på fördröjning av dagvatten: vegetationstak på transformatorstation, Västra Eriksberg samt infiltrationsyta, kvarteret Ringduvan. 

• Arbeta systematiskt med förnyelse och under-
håll av vatten- och avloppsledningar.

• Sträva efter att endast ha avloppsanslutningar 
med självfall.
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heten drabbas av fuktskador. Flödet kan också utjämnas 
vilket ger minskade risker för skadliga översvämningar. 
Om lokalt omhändertagande inte är möjligt, inte räcker 
till eller av andra orsaker är olämpligt, som exempelvis 
vid förorenad mark, ska dagvattnet ledas till en lämplig 
plats för omhändertagande via exempelvis dammar där 
föroreningar då kan tas omhand. Genom LOD minskas 
eller upphör helt behovet av att leda bort dagvatten. 

Dagvattennätet i Centrum är hydrauliskt modellerat och 
påvisar att det befintliga nätet i Centrum inte klarar av 
fortsatt exploatering utan fördröjning av dagvatten ska 
ske inom fastigheterna. Delar av dagvattensystemet är 
idag hårt belastat. För att ge en långsiktigt hållbar dag-
vattensituation i staden, som dessutom är förenlig med 
den beslutade dagvattenstrategin kommer ett maxflöde 
till ledningsnät sättas för varje enskild ny exploatering 
inom Centrala stan.

Multifunktionella grönytor som i normalfallet har en 
funktion som grönområde, park- eller lekområde, och 
vid kraftiga regn kan fungera som fördröjningsytor eller 
magasin är ett sätt att nyttja marken på ett bra sätt.  
Kanalgatan föreslås bli en linjär park med ett öppet 
dagvattenstråk, läs mer under kapitel Stråk.

Avfall 
Skellefteå kommun vill åstadkomma en långsiktigt 
hållbar avfallshantering och minska avfallets mängd 
och farlighet. Det är viktigt att avfallet tas om hand på 
ett riktigt sätt av dem som bor och verkar i kommunen 
så att avfallet inte sprids i naturen. Planeringen för 
återvinning bör därför integreras med planering för nya 
bostäder och verksamheter. Fastighetsnära insamling 
behöver öka som komplement till återvinningsstatio-
ner. Vid planering av nya bostäder och verksamheter 
bör man därför se över möjligheten att skapa plats för 
underjordsbehållare och även utreda möjligheten om 
matavfall kan hanteras via särskilda kvarnar.

Tunga transporter som till exempel godstransporter och 
avfallshämtning kan med fördel samordnas till samma 
del av en större fastighet eller kvarter.

Energiförsörjning 
Genom att planera i lägen med goda kommunikationer, 
främja energieffektivt byggande och planera för förny-
elsebar energiproduktion, kan kommunen bidra till en 
god hushållning av energi.

• Ta hand om dagvatten enligt Skellefteå kom-
muns dagvattenstrategi.

• Hantera dagvatten utifrån ett maxflöde till led-
ningsnät, som sätts för varje enskild ny exploa-
tering.
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• Ta hänsyn till sopfordons framkomlighet och be-
hov av utrymmen för sopsortering vid planering 
och utformning av bebyggelse.

• Verka för att återvinningsstationer placeras vid 
dagligvarubutiker och viktiga noder.

• Sträva efter fastighetsnära insamling som kom-
plement till återvinningsstationer.
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• Verka för en energieffektiv bebyggelse, vid ny-
produktion, renovering och ombyggnad.

• Verka för att fjärrvärme är förstahandsvalet vid 
val av energikälla.
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Plankartor
Huvudnät för trafik

Mötesplatser och stråk
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Byggnadshöjder Mark- och vattenanvänding
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