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Vattendrag

BYSKE: EN INTRODUKTION

Kommungräns
E4
Väg

Byske tätort vid Västerbottens kust är en del av

Bebyggelsen i Byske är i huvudsak belägen längs

Järnväg

Skellefteå kommun. Tätorten ligger 30 kilometer

med Byskeälvens fåra och dess utlopp. Den

Färjelinje

norr om Skellefteå och 49 kilometer söder om

större delen av bebyggelsen består av småhus

Piteå. Som den nordligaste tätorten i kommunen

uppförda efter 1960. De kringliggande markerna

agerar Byske serviceort för flera småorter.

består framförallt av skogsmark med inslag av

Tätorten upptar en yta av totalt 327 hektar och har

jordbruksmark nordväst om tätorten.

1790 invånare (2018).

Avgränsning
Arbetet har varit avgränsat till Byske tätort eftersom vi
bedömt tätorten vara den del som kommer påverkas mest av
inflyttningsströmmar och dragning av Norrbotniabanan. Man
bör i ett senare skede se över avgränsningområdet och även ta
kringliggande orter i beaktning.
Arbetet har som utgångspunkt att ett resecentrum planeras
i tätorten. Planering av ny bebyggelse bör ha närhet till
resecentrum och hav.
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DEMOGRAFI
I Byske är nästan en tredjedel av befolkningen i

Totalt förvärvsarbetar motsvarande 51 %

pensionsålder motsvarande 65 år och över. Detta

av Byskes befolkning 2018. De tre största

skiljer sig från riket i stort och även från Skellefteå

näringsgrenarna totalt sett i storleksordning

kommun, där den väsentliga skillnaden är att

är vård och omsorg, tillverkning och utvinning

färre personer ingår i gruppen 20-64 år i Byske,

samt handel. Kvinnor arbetar främst inom vård

vilket motsvarar det största förvärvsarbetande

och omsorg medan män istället arbetar inom

segmentet. Barn och unga vuxna som nyligen

tillverkning och utvinning.

Önskad befolkningsökning
2030 & 2050
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RÖSTER FRÅN BYSKE
”Jag spelar boule med PRO varje torsdag i

”Hyreslägenheter för äldre som vill flytta från sina

Gullringen. Vi är 60-70 personer.”

hus kan ge möjlighet för yngre barnfamiljer att

Thure, pensionär, Ytterstfors

bosätta sig i Byske.”
Lilian, pensionär, Centrala Byske

Thure bor kvar i det hus hans föräldrar köpte 1950.
Förutom att serviceutbudet är litet trivs Thure
mycket bra i Byske.

Lilian minns tillbaka till Byskeandan som präglade 80och 90-talet, ’Byske är bäst’. Hon trivs bra i tätorten och
ser fram emot Norrbotniabanan och vad det kommer
leda till.

”Det är roligt att träffa gamla barndomsvänner

”Det finns inte jättemycket att göra, mest

som man inte träffat under många år.”

hänger vi på stranden.”

Johanna, sommarjobbare Byske Havsbad

Jana, högstadieelev på Byskeskolan

Jana kom till Sverige när hon var fyra år. Hon
tycker att Byske är bra men åker oftast in till

Johanna bor i en by utanför Byske och sommarjobbar på

Skellefteå för att hänga med kompisar, shoppa och

campingen. Hon besöker annars sällan Byske, och då är

gå på bio.

det oftast en snabb visit för att göra något ärende.
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RÖSTER FRÅN BYSKE

”Det som finns i Byske handlar jag i
Byske!”

”Jag cyklar tre timmar varje dag,

Nils-Erik, pensionär, Byske

hälsostigen och stränderna är väldigt
vackra.”
Omar, asylsökande, Byske

”Det är lite bullerbykänsla här, man vet
vem som har vad och man vet vem som
kan vad.”
Anders, pensionär, Byske

Omar har bott 11 år i Sverige varav 5 år i Byske.
Han trivs bra i Byske och under sommaren
utnyttjar han grönområden väl. Det han saknar
är någon aktivitet under vintern där man också
kan möta andra människor.

Nils-Erik och Anders sitter i styrelsen för
föreningen Folkets Park i Byske. De är
engagerade i bygden och tycker att det mesta
är bra, men oroar sig för att landsbygderna
inom Skellefteå kommun förbises.

”Här finns allt man behöver utan att man
måste åka långt.”

”Något som saknas i Byske är ett riktigt
konditori!”

Stina, kock på Byskeskolan, Ytterstfors

Wivi, butiksbiträde, arbetspendlar från Skellefteå

Stina är i 30-årsåldern och bor i villa med
Wivi är uppväxt i Byske och känner bygden väl. Idag

sin familj. Hon trivs väldigt bra i Byske och

arbetar hon i en butik på Storgatan men bor i Skellefteå.

tycker att det finns god tillgång till service och

För framtidens Byske skulle hon önska att man byggde

vardagshandling. Hon tycker det är viktigt att

klimatsmarta hyreshus.

den goda servicen består i framtiden.
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EVANEMANG OCH RÖRELSE
Evenemangskalendern visar återkommade

Stora Nolia är Sveriges största mässa som pågår

evenemang i och i närheten av Byske.

under nio dagar i augusti. På mässan finns 500
utställare inom en rad olika produktområden, det

Byske Marknad är ett återkommande

ger unika möjligheter till inspiration och shopping.

evenemang som sker två gånger per år, en
gång under sommaren och en gång under

Andra stora evenemang är bland annat Skellefteå

hösten. Sommarmarknaden har ett stort utbud

stadsfest och Piteå dansar och ler, som båda

och erbjuder allt från kläder till ätbara saker,

infaller varsin helg under sommaren.

fiskeutrustning, tunnbröd, hantverk och ballonger.  
I Fällfors håller Drivecenter arena i
I mitten av juni slår Resturang Lanternan upp

Midnattssolsloppet, en fartfylld folkfest där

sina portar ute på Byske Havsbad. Där erbjuds

besökarna upplever banracing från Skandinaviens

middagsbuffé, afterbeach med levande musik,

elit.

danskvällar och nattklubb.

Illustration Byske marknad
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HISTORIA
Timmersorteringen i Byske ”Bockdammen”.
Skellefteå museum
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HISTORIA
Byskes namn kommer från den tidigare

och agrar bebyggelse. Direkt intill den industriella

fackverksbron i stål uppfördes 1915. Under

Gullringshus produktion av prefabricerade trähus.

benämningen för älven, Bredhabyskio, ”den

miljön låg Ytterstfors brukskyrka under åren

tidigt 1900-tal fick Storgatan sin nuvarande

Av denna bebyggelse kvarstår Franke medan

svällande ån”. Byske omnämns för första gången

1838-1875.

raka sträckning norrut vilket i samband med

Gullringshus, bortsett från en lagerlokal och ett

riksvägssystemet innebar att affärer och

kontorshus, inte finns kvar.

i skriftliga källor från 1300-talet som beskriver
laxfisket i Byskeälven. Fiskenäringen var

Byske kyrka med dess oktagonala planform ritades

hantverkare etablerade sig, detta gav en karaktär

också det som bidrog till ortens tillväxt fram

av Umeås stadsbyggmästare Anders Boström

av handelsgata som kvarstår än idag. Vid bron

Slutsatser

till industrialiseringen från sent 1700-tal och

och byggmästare Anders Nilsson i Stockholm.

ansluter Ringvägen som går i ungefärlig sträckning

Storgatans utformning har i stort varit densamma

under 1800-talet, då Byske omvandlades från

Den uppfördes i tätortens nordvästra del på en

som den historiska landsvägen norrut. Väst om

sedan tiden då den klassificerades som riksväg,

jordbrukssamhälle till bruksort. Främst präglades

närbelägen höjd och stod färdig 1872. Den gamla

bron etablerades under 1920-talet folkets hus med

och kan därmed anses vara bevarandevärd med

den industriella profilen av sågverk och träsliperi,

brukskyrkan i Ytterstfors byggdes då om till skola.

dansbana.

dess funktion som handelsgata. Den är även

med flottningen som viktig bisyssla. Inom bruket

Till den nya kyrkan planerades 89 kyrkstugor

förekom utöver sågverksamhet även ett glasbruk

att uppföras som tillfälliga boenden för långväga

Byske räknades administrativt som landskommun

Den huvudsakliga industriverksamheten som

fram till 1870-talet. Byskeälven användes fram till

kyrkobesökare. Av de planerade kyrkstugorna

från 1875 till 1966 innan landskommunen uppgick

tidigare präglade Byske och Ytterstfors är numera

1967 som transportled för flottning av timmer till

uppfördes enbart åtta och dessa byggdes tätt

i Skellefteå stad. Det tidigare kommunhuset

riven men ett fåtal bostäder vittnar om den

sågverken vid kusten. Bruksmiljön söder om älven,

grupperade öster om Byske kyrka. Kyrkstugorna

för landskommunen står idag oanvänt vid

tidigare epoken av glasbruks- och sågverksamheter

kallad Ytterstfors, är genomskuren av en äldre

är sedan 1986 byggnadsminnesförklarade.

Laxparken på Ringvägen. Till det finns lokaler

och bör skyddas om de inte redan omfattas av

kanal som försedde bruket med vattenkraft.

Längs med Kyrkvägen mot kyrkan finns förutom

i offentlig verksamhet som Byske badhus och

skyddsbestämmelser.

kyrkstugorna även handelsgårdar bevarade, tydligt

Byske skola uppförda under landskommunen och

Omvandlingen till industri- och handelssamhälle

exemplifierade i kvarteren Ripan och Skatan.

kompletterade i senare tid. Byske har behållit en

påverkade karaktären av bebyggelsen som kom att

En bro över Byske älv har funnits i motsvarande

industriell prägel genom större industribyggnader

präglas av ståtliga handelsgårdar och herrgårdar

läge som Storgatans nuvarande fackverksbro

från mitten av 1960-talet och framåt genom

bredvid mer sparsamt utformade arbetarbostäder

åtminstone sedan 1830-talet. Den första

Franke Futurums tillverkning av köksfläktar och

Bebyggelse 1830-tal

PRAKTIKANTARBETE
Bebyggelse 1960
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bevarandevärd ur ett kulturhistoriskt perspektiv.

Bebyggelse nutid
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HUVUDSTRUKTURER
Barriärer

Noder

Stråk

Storgatan och Laxbron. Den östra och västra delen

Byske har två betydande barriärer, Byskeälven och

Upplevda noder finns framförallt på Byskes

Identifierade rörelsestråk inom Byske är för

av Byske sammalänkas även av en bro för GC-

väg E4. Älven går rakt genom tätorten i väst-östlig

nordöstra sida, öster om E4 och norr om

motorfordon framförallt Storgatan och Bäckgatan.

trafik över E4.

riktning och E4 går genom tätorten i nord-sydlig

älven. Här finns både skola, vårdcentral,

Storgatan fungerar som huvudstråk för centrala

riktning. Barriärerna delar in tätorten i fyra delar

busstation och matbutiker men även camping

Byske där också majoriteten av handelsutbudet

Slutsatser

och kan var för sig korsas på ett fåtal platser,

och hembygdsförening. Ingos obemannade

ligger och gatan ansluter till gatunäten på båda

Noder och stråk finns framförallt på Byskes

antingen via bro eller för E4 genom vägport.

bensinstation är en viktig nod för bilister då den

sidor älven. Storgatan går dessutom mellan Byskes

norra sida som präglas av tätortens olika

Norrbotniabanans sträckning genom tätorten

är tätortens enda bensinstation. Byskes nordvästra

båda anslutningar till väg E4. Bäckgatan går från

servicefunktioner längs med Storgatan och

riskerar, beroende på dess utformning, att bli

del domineras av privatbostäder med Byske

Byskes norra av- och påfart till väg E4 och knyter

Ringvägen och de större bostadsområdena,

ytterligare en barriär.

kyrka som enda nod. Även på den södra sidan

samman villaområdena på denna sida älven, samt

där även rörelsestråken är uppdelade genom

märks en tydlig avsaknad av upplevda noder, där

avslutas vid campingplatsen Byske havsbad.

separat gång- och cykelvägnät och körfält för

Kommunikationer

Föreningshus Gullringen är ett viktigt initiativ för

Byske är ansluten till E4 genom två av- och

att locka folk över älven.

fordonstrafik. Barriärerna har en kraftig inverkan
Huvudsakliga stråk för gång- och cykeltrafik är

på Byske utifrån hur folk rör sig vilket ger en

påfarter, en på vardera sida Byskeälven. Det tar

Hyvelgränd och anslutande GC-vägar som knyter

tydlig områdesindelning idag, och en potentiellt

ungefär 25 minuter med bil längs E4 att ta sig

samman Byske havsbad med Ringvägen där GC-

tydligare sådan när järnvägen dras genom Byske.

mellan Skellefteå och Byske.

trafik senare leds vidare via Bäckgatan. Byske

Utmaningarna för Byske gäller att framförallt se

Tätorten har en centralt belägen busshållplats med

hälsostig är ett välanvänt gångstråk som passerar

till att järnvägen dras på landskapsbro genom

väntsal. Storgatan genom centrala Byske leds över

flera av de upplevda noderna och bildar längs med

tätorten för att inte dela in Byske i sex delar.

Byskeälven via en bågbro i stål från 2006.

älven ett sammanhållet promenadstråk mellan

Barriärer

Bussförbindelser

Framtida
Befintlig

Noder & stråk

Busstation
Lokalbussar
Lokalbuss 210
Regionbuss
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Noder
Gångstråk
Bilstråk
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HANDELSGÅRDAR

HANDELSKVARTER MED LÄGENHETER

Våningsantal: 2 våningar med vind
Tomtstorlek: Cirka 900 m2
Karaktär: Kulturhistoriskt värdefulla handelsgårdar,

Våningsantal: 1-2 våningar
Tomtstorlek: Cirka 1000-4500 m2
Karaktär: Handelsgata som omger tidigare landsväg

numera flerbostadshus, som uppkom efter att Byske
kyrka uppförts sent 1800-tal.

Situationsplan

med öppna fasader och verksamheter mot gata i
bottenplan samt bostäder på ovanvåning.

Situationsplan

Gatusektion

PRAKTIKANTARBETE
Gatusektion
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FLERBOSTADSHUS, PUNKTHUS

FLERBOSTADSLÄNGOR

Våningsantal: 3,5 våningar
Tomtstorlek: Cirka 23 000 m2
Karaktär: 6 punkthus med garage, soprum och

Våningsantal: 2 våningar
Tomtstorlek: Cirka 16 000 m2
Karaktär: Flerbostadshus i två våningar uppdelat på 4

lekplatser. Hus i park med stora gräsmattor
genomgående i området.

Situationsplan

huskroppar för bostäder, med tillhörande garage- och
förrådsbyggnader samt lekplatser.

Situationsplan

Gatusektion

PRAKTIKANTARBETE
Gatusektion
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VILLAKVARTER 70-TAL TILL NUTID

Våningsantal: 1 våning, utan inredd vind
Tomtstorlek: Cirka 800-1200 m2
Karaktär: Villor från sent 1970-tal till nutid, därmed
ett något varierat utförande inom området. Tidiga villor
med fasad i mexitegel, senare i trä.

Situationsplan

FRITIDSHUS

Våningsantal: 1 våning utan vind
Tomtstorlek: Cirka 700-2100 m2
Karaktär: Villor i varierat utförande från olika

årtionden. Större tomter i strandnära läge, och mindre
in mot land. Oordnad vegetation med barrträd bland
husen.

Situationsplan

Gatusektion
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Gatusektion
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ÄLDRE VILLASTRUKTUR

VILLAKVARTER SENT 60-TAL, 70-TAL

Våningsantal: 1-2 våningar
Tomtstorlek: Cirka 1300-4100 m2
Karaktär: Villor på större oordnade tomter med

varierande utförande med träfasad. Barrträd på
tomterna gör att bebyggelsen smälter samman med
skogen.

Situationsplan

Våningsantal: 1 våning, utan inredd vind
Tomtstorlek: Cirka 900-1100 m2
Karaktär: Typhus från Gullringen med större

gräsmattor och träfasad från sent 1960-tal och första
halvan av 1970-talet.

Situationsplan

Gatusektion
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Gatusektion
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1.
2.

3.

4.

5.

6.

Industri

1. Kyrka

Kulturskyddat

2. Franke

Kommersiellt

3. Skola

Service

4. Handelsgata

Kultur och fritid

5. Vårdcentral & folktandvård
6. Camping

FUNKTIONER
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FUNKTIONER
Bostadsbebyggelse

Handel

Offentlig service

Slutsatser

I tätorten bor 1790 människor (2018) i

•

Två matvarubutiker, Ica Supermarket och Coop

•

Byske skola: drygt 370 elever F-9.

Byske har för sin befolkningsstorlek ett stort

framförallt fristående villor med vissa inslag av

•

Byske karamellfabrik

•

Badhus

utbud av service, med en mängd arbetsplatser

radhusbebyggelse. Flerbostadshus framförallt

•

Restauranger: ett steakhouse och en pizzeria

•

Bibliotek

från olika näringsgrenar. Tillgången på

förekommande i tätortens nordöstra delar.

•

Apotek

•

Byske hälsocentral

närliggande, oexploaterad och förhållandevis

Lägenheter återfinns även i hög grad på de övre

•

Frisör

•

Folktandvård

plan mark till Byske tätort gör det möjligt att

våningarna i Storgatans handelskvarter. Ett

•

Begravningsbyrå

•

Äldreboende

komplettera bebyggelsen med bostäder, handel

område med fritidshus finns intill kustlinjen, norr

•

Bankkontor - Handelsbanken

•

Förskolor

och verksamheter. En mängd olika idrotter finns

om campingen Byske havsbad.

•

Bankomat

•

Återvinningscentral

tillgängliga, som fotbolls- och tennisplaner

I tätortens nordöstra delar finns även radhus och

•

Designbyrå för skyltar och logotyper

flerbostadshus på två våningar som används som

•

Två secondhandbutiker

Övrig service/Föreningsliv/Kultur

skidspår vintertid. Mycket av driften sker tack

fritidsbostäder.

•

Butik för sport- och fritidskläder

•

vare ett rikt föreningsliv i Byske.

•

Inredningsbutik

Arbetsplatser

•

Salong för thaimassage

•

Moravallen idrottsplats

I och med en förväntad växande befolkning till

•

•

Solarium

•

Byske marknad

drygt 4700 till 2050 behöver den offentliga

•

Föreningshus Gullringen

servicen dimensioneras upp. Fler studieplatser

Franke Futurum AB, tillverkningsindustri av
köksfläktar.

sommartid, liksom ishockeyrink, skoter- och
Byske fritidsförening - idrottsförening flera
aktiva idrotter

Renholmen AB, utveckling av komponenter till

Handeln finns främst längs med Storgatan. På

•

Byske 4H-gård

behöver tillkomma för Byske skola, och

sågverk.

södra sidan av E4, väster om älven, ligger Byske

•

Byske havsbad och camping

ytterligare en skola motsvarande den nuvarande

Byske havsbad, en femstjärnig campingplats i

Gästgivargård som fungerar som hotell och

•

Badplats - den södra stranden som gränsar till

skolans storlek kommer att behövas för att

direkt anslutning till Bottenviken.

restaurang. Öster om centrum vid havet ligger

Byskeälvens utlopp

tillgodose studieplatser åt alla. Äldreomsorgen

•

Verkstäder på maskingatan

campingen Byske havsbad med Byscaya Café

•

Sörgårda trygghetsboende

behöver på samma sätt utvidgas, dels på grund

•

Små butiker längs med Storgatan

och Restaurang Lanternan som även fungerar

•

PRO Byske, pensionärsförening

av ett ökat antal invånare inom det äldre

•

Hälsocentral

som nöjesställe men endast håller öppet under

•

Svenska kyrkan - Byske-Fällfors församling

befolkningssegmentet, men även eftersom

•

Äldreboend

högsäsong för campingverksamheten.

•

EFS Byske

medellivslängden för landets befolkning ökar.

•

Trygghetsboende

•

Korskyrkan Byske

Offentliga platser kommer behövas i högre grad

•

Byske skola

•

Byske fria församling

när befolkningen ökar och slitaget på befintliga

•

Byskebygdens hantverksmuseum

grönytor blir större.

•

Byske skoterklubb

•

Byske båtklubb

•
•

Franke Futurum AB

Byske Gästgivargård
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Elljusspår
Byske hälsostig
Furuögrundsleden
Lekplats
Idrottsplats
Badplats

AKTIVITETSKARTA: SOMMAR
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Skidspår
Skoterspår
Idrottsplats
Rastplats
Eldningsplats

AKTIVITETSKARTA: VINTER
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Planterad skog
Övrig skog
Lekpark/park
Öppen mark
Åkermark
Socialt värde
Entré till grönområde
Utkiksplats
Visuell koppling till vatten
Fornminne
Övrig kulturhistorisk lämning
Lövträd
Barrträd
Oidentifierat träd
Höjdkurvor visar varje 1m

GRÖNSTRUKTUR
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LANDSKAP OCH GRÖNSTRUKTUR
Landskapsbild

Grönstruktur

Fornlämningar

Slutsatser

Framväxten av Byske redan på tidigt 1300-tal

Förutom de stora skogsområden som omger Byske

Fornlämningar i Byske består av boplatsgropar, en

Tätorten är omgiven av vidsträckt barrskog i

skedde kring och på grund av älven och dess

står älven samt privata villaträdgårdar för en stor

ödekyrkogård och en milstolpe. Ödekyrkogården

norr, syd och väst vilket gör att grönska är nära

fiskenäring. Det lade grund till Byskes idag

del av den gröna strukturen. I Byske finns ett nät

är placerad i Ytterstfors, vid den tidigare

till hands oavsett utgångspunkt i tätorten. Inom

vackra placering i landskapet. Tätorten är

av utvecklade promenadstråk som är välanvänd

bruksmiljön. Milstolpen är belägen strax söder

den bebyggda miljö finns mindre parkmiljöer,

belägen längs Byskeälvens utlopp och gränsar till

under sommaren till fots eller med cykel och av

om Storgatans bro, vid nuvarande Sörgårda

varav den största är Laxparken med ordnade

Bottenviken i öst. Den huvudsakliga bebyggelsen

skoter eller skidor vintertid. I den mest nordliga

trygghetsboende. Det område som tidigare

planteringar, sittplatser och buskage. Här behövs

är belägen intill älvens fåra. Älvfårans närmaste

delen finns ett elljusspår och längst den norra

omfattades av Ytterstfors bruk räknas av

förändring för att öka användningen av parken.

omgivning är förhållandevis plan vilket har gjort

sidan av älven sträcker sig älvspromenaden.

riksantikvarieämbetet som en övrig kulturhistorisk

Längs med älvens norra sida bildar

det okomplicerat att exploatera vid utloppet.

Den södra sidan av älven är i stort oframkomlig

lämning.

älvspromenaden ett grönt stråk som är möjligt

Uppströms, utanför den byggda miljön, finns höga

och domineras av igenvuxen skog eller sly. Vid

att röra sig i. I och med fler boende i Byske

branter av sandig jord formade av erosion längs

Storgatans norra brofäste finns en utkiksplats

kan slitaget på de befintliga grönytorna tänkas

med älvens meandrande sträcka.

för att se ut över älven och även konstverket

öka, vilket innebär att ordnade parkytor måste

Både söder och norr om Byske dominerar

Laxsprånget från 2003 av Dhan Lundmark, ett

anordnas, förslagsvis med element med inspiration

kuperade skogsområden med främst tall och

landmärke för Byske intill E4.

från den tidigare kulturmiljön.

gran som träslag. Den kuperade omgivningen

Längst kustbandet norr om Byskeälvens utlopp

märks framförallt i norr med Byskebergets höjd

ligger en cirka 600 meter lång sandstrand, där

på totalt 58 meter över havet. Naturen, och

Byske havsbad är beläget. Söder om utloppet ligger

speciellt älven, är karaktärsgivande för Byske.

den mer oexploaterade sandstranden som är cirka

Älven skapar vackra vyer, ett brusande ljud från

800 meter lång och ansluter till Ytterstfors. Båda

det strömmande vattnet och bjuder in till fina

stränderna är långgrunda med sandbankar strax

promenadstråk längs med strandlinjen.

utanför den huvudsakliga strandlinjen. På båda

I väst förekommer den enda tätortsnära

sidor av älvens utlopp domineras strandlinjens

åkermarken med tillhörande jordbruksbebyggelse.

växtlighet av glest bevuxen tallskog.

Fornminne i Byske. Milstolpe från 1801.

Ordnade gemensamma grönytor är fotbollsplaner
Geologi

och lekplatser på båda sidor om älven och vid

Tätorten är lokaliserad på framförallt

Laxbron finns tennisplaner och ett utegym att

postglacial sand, omgivet både i norr och söder

tillgå. En gata öst om Storgatan finns Laxparken.

av morän med mindre inslag av berg i dagen

Grönområden utan ordnad funktion kan dock vara

och torv. Längre uppströms består jordlagret

relativt otillgängliga.

framförallt av älvsediment i form av finsand.
Byske ingår i ett område med hög sulfidrisk i

Djur & växtliv

täcksedimentet. Det ytliga jordlagret innebär

Med avseende på växt- och djurliv har Byskeälven

en låg risk för förekomster av radon i tätorten.

en betydelsefull artrikedom. Där sker bland annat

Dock ger berggrund och morän i området lokala

reproduktion av lax och havsöring. Därtill har

förekomster med höga halter på norra sidan om

älven ett av norra Sveriges starkaste utterbestånd

älven och hög radonrisk på södra sidan om älven.

och det finns även ett bestånd av flodpärlmusslor
vilket är en fridlyst och rödlistad art.
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Morän
Postglacial sand
Älvsediment sand
Torv
Berg
Höjdkurvor visar varje 1m

LANDSKAP: JORDARTER
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RIKSINTRESSEN
Riksintresse friluftsliv

Riksintresse järnväg

Området ska så långt som möjligt

Riksintresset gäller för mark- och

skyddas från åtgärder som kan

vattenområden som är lämpade för

skada natur- eller kulturmiljön.

kommunikationer, i detta fall järnväg.

Förutsättningar för naturupplevelser,

Området skall skyddas mot åtgärder

friluftsverksamhet samt god

som kan försvåra tillkomsten eller

åtkomlighet och tillgänglighet för

utnyttjandet av anläggningarna.

allmänheten ska skyddas.

Riksintresse naturvård

Riksintresse väg

Området ska så långt som möjligt

Riksintresset gäller för mark- och

skyddas mot åtgärder som kan skada

vattenområden som är lämpade för

naturmiljön. Exploateringar utanför

kommunikationer, i detta fall väg.

markerat område kan också omfattas

Området skall skyddas mot åtgärder

av riksintresset ifall de påverkar

som kan påtagligt försvåra tillkomsten

naturvården.

eller utnyttjandet av anläggningarna.

Riksintresse kulturmiljövård

Riksintresse vattendrag

Området ska så långt som möjligt

Byskeälven är genom riksintresset

skyddas mot åtgärder som kan

nämnt som ett vattendrag med biflöden

skada kulturmiljön. Dessa miljöer

och källflöden där vattenkraft och

är exempel som dokumenterar olika

dylika åtgärder inte får genomföras.

utvecklingsperioder i landets historia.
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RIKSINTRESSEN
Riksintresse hinderfrihet
Riksintresset skyddar luftrummet
i området för att möjliggöra Tåme
skjutfälts övningsverksamhet. Innebär
konkret ett skydd mot att höga objekt
uppförs som kan medföra skada för
verksamheten, men prövning för höga
objekt kan ske i enskilda fall.

Riksintressen Natura 2000
Natura 2000 är ett nätverk av
skyddade områden. Dessa förhindrar
utrotning av djur- och växtliv samt
deras respektive livsmiljöer. Åtgärder
i områden kan endast ske efter
tillståndsprövning.

Strandskydd
Strandskyddet är inget riksintresse
men innebär ett generellt skydd 100
meter med möjlighet till utökning
till 300 meter, från strandlinjen i
hav, sjöar och vattendrag. Området
är absolut skyddat från åtgärder, och
exploatering kan endast tillkomma om
särskilt skäl finns för dispens.
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Byskeälven omfattas av flera riksintressen.
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RIKSINTRESSEN
Ett geografiskt område kan pekas ut som

Norrbotniabanans järnvägskorridor omfattas av

en punkt att beakta för vidare planering med

näringen är ett riksintresse enligt miljöbalkens

riksintresse om det innehåller värden och kvalitéer

miljöbalkens 3 kap. 8 §, vilken anger att mark- och

program och senare detaljplanering, särskilt i

3 kap. 5§ och ska så långt möjligt skyddas mot

som anses viktiga på ett nationellt plan. Detta är

vattenområden särskilt lämpliga för anläggningar

nordöstra Byske som gränsar direkt till kusten.

åtgärder som kan påtagligt försvåra näringens

en skyddsbestämmelse för området och regleras

för kommunikationer ska skyddas mot åtgärder

i 3 och 4 kapitlet i miljöbalken. Det är dock inte

som kan försvåra tillkomsten av en sådan

E4

byn Semisjaur-Njarg, ett av de geografiska områ-

nödvändigtvis ett skydd mot exploatering utan kan

anläggning.

E4 är en mötesfri 2+1-väg genom tätorten och

den i Sverige där renskötsel bedrivs. Dock är inget

räknas till riksintresset för väginfrastruktur. Vägen

område i eller i anslutning till Byske tätort som

Riksintresset som Norrbotniabanan innebär

är rekommenderad väg för farligt gods, vilket är

omfattas av riksintresset för rennäringen. Likväl

kommer behöva vägas mot angränsande

den enda vägsträckning i Byske som omfattas av

är tillgängligheten till betesmarkerna något att

riksintressen för natur- och kulturmiljövården.

denna typ av klassificering.

beakta i den kommande planeringen vad gäller

också vara till för för att möjliggöra en framtida
exploatering, exempelvis järnväg.
Byskeälven

bedrivande. Hela Byske tätort omfattas av same-

Byskeälven, med anslutande områden längs med

lämpliga djurpassager, framförallt där Norrbotnia-

älvfåran, omfattas av tre riksintresseområden

Tåme skjutfält

banan inte går på bro genom landskapet.

genom 3 kap. 6§ miljöbalken, riksintresse för

Tåme skjutfält är ett aktivt skjutfält i

Rennäring

friluftslivet, naturvården och kulturmiljövården.

försvarsmaktens drift sedan 1943 och

Mark- och vattenområden med betydelse för ren-

stadigvarande i överskådlig tid framöver eftersom
Älven och det omkringliggande landskapet

att alternativa skjutfält inte existerar norr om Utö

omfattas av riksintresse för natur- och

i Stockholms skärgård. Försvarsmakten anger att

kulturvärden enligt miljöbalkens 4 kap. 1 §.

”skydd för riksintresset kommer att hävdas inom

Exploatering och andra ingrepp får enligt denna

beräknad utomhusnivå 65 dBAI för finkalibriga

paragraf enbart genomföras om de kan ske

vapen och 90 (dB)Lcx för grovkalibriga vapen.”

utan att påtagligt skada områdenas natur- och

Bedömning om påtaglig skada på riksintressen

kulturvärden. Byskeälven, med tillhörande käll-

kan ske i samband med planering av exempelvis

och biflöden, nämns uttryckligen i Miljöbalken

störningskänslig bebyggelse bedöms i varje enskilt

4 kap. 6§ 14 pkt. som en av de älvar där

fall. Försvarsmakten har genom Miljöbalken 3 kap.

vattenkraftverk inte får uppföras. Byskeälven med

9-10 §§ till stöd för skydd av sin verksamhet och

biflöden omfattas även av skydd enligt art- och

de intresseområden som påverkas. I Skellefteå

habitatdirektivet inom Natura 2000 enligt 7 kap.

kommuns fördjupning av översiktsplan för kusten

27§ 1 st. miljöbalken vilket innefattas som ett

från 2009 är ett detaljerat riksintresseområde,

riksintresse enligt 4 kap. 1 § miljöbalken.

ett så kallat påverkansområde för buller och
annan risk, definierat där Byske tätort inte

Byskeälven omfattas även av strandskydd enligt 7

ingår. Restriktioner för bebyggelse gäller även

kap. 13-14§§ miljöbalken.

fortsättningsvis inom bullerstört område runt
skjutfältet. Byske ingår dock i skjutfältets

Norrbotniabanan

påverkansområde med ett särskilt behov av

Norrbotniabanan är en planerad järnvägssträcka

hinderfrihet.

på totalt 27 mil från Umeå till Luleå via Skellefteå
och Piteå, med hållplatser i mindre tätorter längs

I och med att skydd kommer hävdas för

med sträckan.

riksintresset Tåme skjutfält är bullerproblematiken
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TRAFIK
Byske är ansluten till E4 genom två av- och

ytterligare en meter i bredd på de högt trafikerade

ett smalt och grusat gångstråk med varierande

Skellefteå finns tillgängliga under större delen av

påfarter, en på vardera sida Byskeälven. Vägen

gatorna Storgatan och Bäckgatan. Undantagsvis

lutning.

dygnet, med tätare turer under rusningstid och

har standarden 2+1-väg, alltså en mötesseparerad

finns även gatubredder ner mot 5,5 meter.  

väg som omväxlande har två körfält i ena och ett

mer sporadiskt under dagen.
Ett huvudnät för cykelvägar är upprättat i Byske,

körfält i andra körriktningen. Genom Byske är

Kollektivtrafik

med huvuddelen av vägarna i den nordöstra

Det trafikseparerade nätet för gång- och

hastighetsbegränsningen 90 km/h, medan den

Byske har två busshållplatser, en centralt belägen

delen av tätorten. Stora delar av huvudnätet

cykeltrafik är inte sammanhållet inom tätorten.

uppgår till 110 km/h efter att tätorten passerats.

busshållplats med väntsal som omfattas av

går i blandtrafik, däribland en av Byskes

Både trottoarer samt gång- och cykelbanor upphör

Det tar ungefär 25 minuter med bil längs E4 att ta

länstrafiken Västerbottens busstrafik med linje

hårdast trafikerade lokalgator, Storgatan. De

utan förvarning vilket emellanåt innebär att

sig till Skellefteå och ungefär 35 minuter till Piteå.

203 och 210 till och från Skellefteå resecentrum.

trafikseparerade sträckor som finns är inte

oskyddade trafikanter hamnar i blandtrafik. Få

Linje 210 är den huvudsakliga matarlinjen

renodlade cykelbanor utan gång- och cykelbanor

markerade övergångsställen, smala trottoarer och

Enligt Trafikverkets vägflödeskarta ser trafiken

till Skellefteå och trafikerar även den andra

med 2,5 meter i bredd som bredast. På samma

brist på avfasade trottoarkanter gör det svårt för

till och från E4 i Byske ut som följande:

hållplatsen, Ringvägen Byske. Lokalsamhällena i

sätt som gångytorna upphör de dedikerade ytorna

personer med funktionsvariation att röra sig i

Byskes omgivning omfattas av linjerna 213, 214

för cykel ofta utan förvarning. Möjligheter att

orten. Minimal bredd på Laxbron gör den olämplig

och 216. Byske omfattas även av regionbussnätet

korsa väg E4 sker för gång- och cykeltrafiken via

för blandad gång- och cykeltrafik och skoterled.

genom linjerna 100, 98 och 20 som trafikerar

Kyrksgatans vägport under vägen, eller på bro

När befolkningsantalet ökar kan en ny GC-bro

sträckan Umeå-Haparanda/Torneå. Med buss tar

mellan Gårdsmyrsgatan och Bankgatan.

behövas för att avlasta Laxbron.

45 minuter till Piteå. Vid vintertidtabell finns en

Av de tre broar som i Byske korsar älven är

Totalt sett finns möjligheter att ta sig till och

kort period med turtäthet ner mot 15 minuter

två tillgängliga för gång- och cykeltrafik. Dels

från, samt inom tätorten utan bil, men utifrån hur

Påfarter E4
Norra
påfarten
norrgående

570 fordon
varav 30
lastbilar

Södra
påfarten
norrgående

100 fordon
varav 10 lastbilar

Norra
påfarten
södergående

500 fordon
varav 30
lastbilar

Södra
påfarten
södergående

750 fordon
varav 70
lastbilar

Avfarter E4

det ungefär 35 minuter till Skellefteå och ungefär

Norra
avfarten
norrgående

330 fordon
varav 20
lastbilar

Södra
avfarten
norrgående

820 fordon
varav 70
lastbilar

mellan bussarna under morgonrusningen. Den

Storgatans bro som har en gemensam gång- och

transportinfrastrukturen ser ut vid ortsanalysens

tidigaste bussen mot Skellefteå avgår då 05:30

cykelbana bredvid motortrafikens körbana. Drygt

framställning anses Byske vara bilberoende.

Norra
avfarten
södergående

500 fordon
varav 30
lastbilar

Södra
avfarten
södergående

100 fordon
varav 10 lastbilar

och den sista avgår 21:50, dock finns vid helger en

700 meter sydöst om Storgatan finns Laxbron,

senare avgång vid 23:30.

en 88 meter lång och 2 meter bred hängbro i

Bild av trafiksituationen nere vid campingen.
Sommaren 2019.

trä, som är den enda bron i tätorten exklusiv
Värt att påpeka är att all trafik inte nödvändigtvis

Gång- och cykeltrafik

för gång- och cykeltrafik över älven. Här färdas

har mål i Byske tätort, utan kan vara

Gångtrafikanter har en omväxlande trafikmiljö

även skotertrafik över älven vintertid, vilket vid

genomfartstrafik mot kringliggande småorter och

i Byske, där den vanligaste typen av gata består

inventering noterades genom ett märkbart slitage

bebyggelse. Dock antas majoriteten av trafiken ha

av körbana för fordon och trottoar på åtminstone

på gångbanans plankdäck.

Byske tätort antingen som start- eller målpunkt.

en sida, med 1-1,5 meter i bredd. Trottoarerna är
dock inte sammanhållet uppförda, och gångytorna

Slutsatser

Vid den senaste trafikmätningen för

upphör på flera platser i Byske utan förvarning.

Det finns goda möjligheter att med bil ta sig till de

Storgatan 2018 passerade 2295 fordon med

I korsningar med fordonstrafik finns sällan

närliggande större tätorterna Piteå och Skellefteå

en medelhastighet på 31 km/h. Inom Byske är

markering och skyltning för övergångsställen.

från Byske. E4an har en modern standard och dess

vägnätet sammanhållet och har huvudsakligen

Byskes äldre gatustrukturer, exempelvis från

höga hastighetsbegränsning ger korta restider till

asfalt som beläggning. Huvudstråken för

E4 och väst mot Byske kyrka, saknar helt

målpunkter i andra delar av Skellefteå kommun.

fordonstrafik har god till medelgod status på

separata gångytor. Detta förekommer även i mer

Inom tätorten är vägnätet sammanhållet och har

beläggningen. Villagatorna har ett generellt sämre

modern villabebyggelse, exempelvis Revärgatan.

något större gatubredd på de delar av vägnätet

skick. Den generella gatubredden är 6 meter, med

Gångstråket längs med älvens strandlinje är

som är högre belastade. Bussar till och från
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NORRBOTNIABANAN
Norrbotniabanan är en planerad järnvägssträcka på totalt 27 mil

Vilka intrång gör Norrbotniabanan?

från Umeå till Luleå via Skellefteå och Piteå, samt med hållplatser

Norrbotniabanan kommer påverka detaljplaner längs med dess

i mindre tätorter längs med sträckan och mötesstationer minst

dragning genom Skellefteå kommun. Genom Byske tätort är det

var tionde kilometer.

framförallt sex detaljplaner som bedöms påverkas.

Den befintliga järnvägen, stambanan genom övre Norrland, är
belägen i inlandet och har en kurvig och backig profil vilket
begränsar tågens tyngd och hastighet. Övre Norrlands kuststäder
är kopplade till stambanan genom bibanor, och persontrafiken
har upphört helt från både Piteå och Skellefteå. Norrbotniabanan
innebär att järnvägen får en ny gen dragning längs med kusten
med låga lutningar i backarna vilket medger högre hastigheter för
gods- såväl som persontrafiken samt tyngre godslaster.
I nationell plan för transportsystemet 2018-2029 finns medel
avsatta för ett genomförande av första delsträckan Umeå-Dåva
2018-2020, samt för sträckan Dåva-Skellefteå 2024-2029.
Resterande sträcka mellan Skellefteå och Luleå är i dagsläget inte
finansierad.
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•

A0-604, Söder om ByskeÄLVEN, antagen 1966-06-23

•

A1-606, Kv. FABRIKEN, Byske 1:2, 1:27 mm, antagen 1971-12-08

•

A1-607, Byske 1:120 m fl BÄCKOMRÅDET, antagen 1973-01-29

•

A2-613, Del av Kv. FUTURUM mm, antagen 1986-05-21

•

A3-627, Öster om FUTURUM, antagen 1990-03-27

•

A4-607, Kv. DÖRREN, FABRIKEN, antagen 1990-05-29

Det är främst bostadsbebyggelse på älvens

redogöra för det exakta markanspråket vilket

norra sida som berörs av intrång i och med

innebär att inte alla redogjorda detaljplaner eller

Norrbotniabanans sträckning. Söder om älven

fastigheter nödvändigtvis kommer att beröras.

omfattas marken primärt av industrimark,

Norrbotniabanan kommer anläggas på bro

varav enbart en liten del av denna är bebyggd

över Byskeälven. Exploateringen kan antas

idag, och ägs delvis av Trafikverket. Den

medföra betydande miljöpåverkan och

bostadsbebyggelse som berörs söder om

miljökonsekvensbeskrivning ska därmed

älven har skyddsbestämmelser vad gäller

genomföras. Den stora förändring vad gäller

kulturhistoriska värden. I de sydvästra delarna

tillkomst av bostäder och verksamheter i Byske

av järnvägskorridoren som berör Byske omfattas

kan på samma sätt innebära en betydande

även i viss mån bostadsbebyggelse från slutet av

miljöpåverkan i och med närhet till både

1960-talet och början av 1970-talet. Trafikverket

Byskeälven och kustbandet, vilket blir aktuellt att

ska vid framställandet av en järnvägsplan

hantera vidare i ett detaljplaneskede.
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NORRBOTNIABANAN
Påverkade fastigheter inom Byske tätort
Den planerade järnvägskorridoren för Norrbotniabanan passerar
i nordlig riktning rakt genom centrala Byske tätort och flera
fastigheter påverkas. Med påverkade fastigheter syftas att
markområden inkluderas inom den beslutade korridoren och kan
komma att nyttjas för den framtida dragningen. Till höger följer
en lista på dessa samt en karta.

Varför bör Norrbotniabanan gå på bro istället för vall?
När järnvägens dragning genom Byske sker

brolösning är dessutom säkrare i och med mindre

kommer ekonomiska argument väga tungt, och att

tillgänglighet till spårområdet för djur, barn och

bygga på vall innebär en lägre anläggningskostnad

självmordsbenägna personer. En bro skapar ett

jämfört med en bro på land. Bortsprängd bergkross

väderskyddat utrymme för förvaring, aktiviteter

från tunnlar och bergsskärningar längs med

eller verksamheter.

banans sträckning kan dessutom återanvändas
lokalt till grundläggning av järnvägen. Alla

En betongbro med pålning ner till berg är inte

förändringar som innebär fördyringar kan försvåra

känslig för sättningar som kan uppstå för vall

genomförandet av projektet. Det finns dock goda

vid tjällossning. Av denna anledning kan en lägre

argument för att förlägga järnvägen på en landbro

driftskostnad antas. En bro kommer behöva

genom Byske.

byggas oavsett över Byskeälven vilket gör att
nödvändig kompetens och materiel kommer finnas

Där banan går i ett spår på bro kommer den

på plats under byggtiden. Även om bergkross

maximalt vara sju meter utifrån utformningen

kan återanvändas innebär en vall stora mängder

av bron över Umeälven, vilket innebär en liten

transporter av ballast till Byske. En betongbro

visuell barriär. En vall med tillhörande stängsel

ger möjlighet till smäckra bullerskydd längs med

blir en barriär rent visuellt och för rörelse förbi

bron och kan ha en konstnärlig utformning och

den. En bro ger dessutom översiktlighet och

färgsättning vilket kan kompensera för intrånget.

trygghet utan mörka vägportar. En bro innebär

Vibrationsskydd som gummimattor kan även

att järnväg inte är en barriär för rörelse och ger

installeras i en fast konstruktion vilket kan minska

fler möjliga punkter för fauna att passera samt

påverkan på omgivningen.

för människor med med bil, cykel eller gång. En
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Totalt berörs 69 fastigheter av den nu gällande järnvägskorridoren genom Byske tätort:
Byske 1:105>1

Byske 1:60>1

Byske 32:4>1

Byske 58:20>1

Byske 58:49>1

Byske 1:115>1

Byske 1:84>1

Byske 32:5>1

Byske 58:24>1

Byske 72:3>1

Byske 1:118>1

Byske 1:93>1

Byske 32:6>1

Byske 58:25>1

Byske 72:4>1

Byske 1:118>22

Byske 2:61>1

Byske 32:7>1

Byske 58:26>1

Byske 72:5>1

Byske 1:118>23

Byske 20:1>1

Byske 32:8>1

Byske 58:27>1

Byske 72:6>1

Byske 1:118>25

Byske 25:1>1

Byske 32:9>1

Byske 58:28>1

Byske 72:7>1

Byske 1:119>1

Byske 26:1>1

Byske 4:22>3

Byske 58:41>1

Byske 72:8>1

Byske 1:12>1

Byske 27:1>1

Byske 4:23>4

Byske 58:42>1

Byske 72:9>1

Byske 1:17>1

Byske 28:1>1

Byske 4:24>3

Byske 58:43>1

Byske 8:34>1

Byske 1:2>1

Byske 29:2>1

Byske 46:1>1

Byske 58:44>1

Byske 99:1>1

Byske 1:27>1

Byske 30:1>1

Byske 58:1>1

Byske 58:45>1

Byske S:1>5

Byske 1:27>2

Byske 32:10>1

Byske 58:17>1

Byske 58:46>1

Byske S:21>5

Byske 1:52>1

Byske 32:2>1

Byske 58:18>1

Byske 58:47>1

Byske S:5>1

Byske 1:59>1

Byske 32:3>1

Byske 58:19>1

Byske 58:48>1
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NORRBOTNIABANAN
Vilka är resenärerna till och från Byske via Norrbotniabanan?

Sportfisket lockar resenärer
från olika delar av Sverige till
Byske. Nu kan de äntligen resa
enkelt och miljövänligt med
Norrbotniabanan.

Dagligen pendlar arbetare från
närliggande orter för att jobba på
Franke som ligger alldeles intill nya
stationen.

Dagspendlare som arbetar inne i
de större städerna tjänar tid på att
ta tåget från Byske till jobbet.

Gymnasieelever pendlar dagligen
till och från Skellefteå för att ta sig
till skolan.

Under sommarhalvåret besöks
stranden av flera tusen badgäster
som enkelt tar en elsparkcykel från
stationen till stranden.
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Personer från Byske reser till både Piteå
och Skellefteå för att utnyttja det större
utbud av butiker och service som finns
i städerna. Genom att ta tåget behöver
man inte bekymra sig om att hitta en
parkeringsplats inne i stan.
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Tågstation
Radie 500m
Radie 1000m
Järnvägskorridor
Höjdkurvor visar varje 1m

AVSTÅNDSKARTA
Inom 500m från den planerade stationen bor det idag
597 personer och inom 1000m radie bor det 1575 personer.
Endast ca 200 personer bor utanför 1000 m radien.
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PLANERADE ÅTGÄRDER FÖR CENTRUM
Som tidigare nämnt fungerar Storgatan som ett

Efter diskussion anser vi att busstationen bör

huvudstråk för centrala Byske. Majoriteten av

flyttas från sin nuvarande placering till det

handelsutbudet ligger längs med gatan och det är

planerade resecentrumet. Vi tycker trots detta

även länken som kopplar samman södra och norra

att Storgatan och parken intill ICA bör byggas

sidan älven.

enligt befintliga ritningar. Storgatan är i behov av
upprustning, speciellt med högre gröna värden och

Idag finns planer för att rusta upp Storgatan

bättre förutsättningar för fotgängare och cyklister.

och närliggande busstation och torg. Planerad

De nya ritningarna på Storgatan ger gaturummet

byggstart för projektet är år 2021. I och med

en mer mänsklig skala, en bättre mötesplats och

denna ortsanalys har diskussioner kring att flytta

en tydligare trafikmiljö.  

busstationen i samband med Norrbotniabanan
uppkommit. Genom att placera busstationen
och tågstationen på samma plats är det enklare
för resenärer att göra byten mellan de olika
transportmedel och gör det enklare att lämna bilen
hemma.

Planritning M-32-1-002: Upprustning av Storgatan och park framför busstorg.
Norconsult AB
Karl Grankvists v 1A, 941 52 Piteå

Tfn 0911-23 25 30
www.norconsult.se

-

Torg vid busstation, juli 2019
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Sektionsritning M-31-2-001: Upprustning av Storgatan.
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Norconsult A

Karl Grankvists

59/102

SWOT-ANALYS
En SWOT-analys används ofta vid strategisk planering. SWOT står

O - opportunities

för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats (styrkor,

•

svagheter, möjligheter och hot) och ger i detta fall en snabb och

Norrbotniabanan förenklar arbetspendling till
närliggande större orter och turism till Byske.

lättöverskådelig bild av Byske som ort.

•

Den tidigare industrimarken i Ytterstfors är plan
och kan lätt anpassas för ny bebyggelse.

•

S - strengths
•
•

bänkar längs med älven, och kan förstärkas

Stora naturvärden med älv, hav och skog.

genom ytterligare mötesplatser och aktiviteter

Stora kulturhistoriska värden och välbevarad

utspridda längs stråket.

träbebyggelse.

•
•

•

Bevarad bebyggelse kan lyftas fram

Stark besöksnäring genom Byske havsbad och

och tillgängliggöras exempelvis genom

fiske.

kulturhistoriska vandringar.

Kommunen är den huvudsakliga markägaren för

•

Byskes oexploaterade yta.

•
•

Älvspromenaden har idag ett utegym och

Skoteraktiviteten är redan idag betydelsefull och
kan ges bättre möjligheter.

God tillgång till både offentlig och privat service.

•

Stark befintlig transportinfrastruktur.

Utegym längs med älvspromenaden

Flera stora sportanläggningar finns
och kan tillgängliggöras för tävlingar,
ungdomsturneringar med mera.

•

Färdiga och outnyttjade detaljplaner finns för
både industri och bostäder.

Umgänge vid älven

W - weaknesses

T - threats

•

•

Aktiv plats framförallt under sommarhalvåret då

mellan västra och östra delen av Byske.

campingen har högsäsong men brist på aktivitet

•

under vinterhalvåret.

•
•

•

Den lokala handeln konkurrerar med Skellefteå

•

Byske saknar ett centrum som håller öppet under

•

Byskeälven med anslutande områden omfattas av
en mängd olika riksintressen.

Älven och E4an fungerar som barriärer med få

•

alternativ att korsa.

Svårt att ändra folks vanor, även med
Norrbotniabanan kan bilen antas ha företräde.

Byske är med anledning av barriärerna tydligt
uppdelat.

Tåme skjutfält innebär buller och riksintresse för
totalförsvaret.

under vinterhalvåret, med brist på uteställen.

•

Farligt gods och buller från järnvägen kräver
skyddsavstånd.

kvällar och helger. Orten blir händelselös främst

•

Tätorten får en ny större bullerkälla med en ny
typ av buller.

Brist på hyresrätter.
och Piteå centrum i och med goda förbindelser.

•

Norrbotniabanan riskerar att bli en ny barriär

E4an är en tydlig barriär som indelar Byske i öst och väst
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Tavla som anger när det pågår övning i Tåme
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FRAMTIDSVISION
Referensprojekt: Ettelva, Trädgårdsstaden
Mixade hustypologier, byggnader med stomme och fasad i trä,
gröna stråk, öppna dagvattensjöar och miljöer i mänsklig skala
gör projektet både socialt och ekologiskt hållbart.

Nya bostadsområden
Unga som väljer att bosätta sig i Byske kan antas vara
intresserade av andra värden än de som finns i stan.
Närheten till natur och vackra vyer, möjligheter till
trädgård och odling men också gemenskapen i ett mindre
samhälle är kvalitéer som bör tas tillvara på även när
man bygger flerbostadshus. De nya bostadsområdena
karaktäriseras av ett klimatsmart tänk som märks av genom
pooltänk, energismarta lösningar och hållbara materialval.
Eftersom Byske är en bygd med särskilda kulturhistoriska
värden måste detta tas i beaktande när man tillför
nya bostadsområden. Den ursprungliga bebyggelsen
karaktäriseras av sadeltak och träfasader, något som kan gå
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igen i modern tappning i de nya husen.
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MÅL FÖR FRAMTIDENS BYSKE
Byskes identitet idag genomsyras av den vackra naturen och en stark historia av fiskenäring
och träindustri. Detta är något som bör tas i beaktning när man planerar för Byskes framtid.
En byggnadskaraktär i trä och ett klimatsmart tänk är något som ska genomsyra alla de nya
bostadsområdena.

Mål
• Rusta upp befintliga mötesplatser och aktivitetsområden samt skapa nya.
•

Utöka utbudet av attraktiva platser för unga att hänga och umgås.

•

Skapa ett tryggt resecentrum som är levande hela dygnet. Stationen för Norrbotniabanan ska vara
tillgänglig via bro från båda sidor av älven för att knyta samman orten.

•

Skapa förutsättningar för etablering av nya företag och industrier.

•

Koncentrera service i närhet av resecentrum för att underlätta för de som åker kollektivt och minska
bilberoendet.

•

Förenkla för fotgängare och cyklister genom att utveckla mer sammankopplade gång- och cykelstråk.
Även skapa bättre gångvägar separerade från biltrafik.

•

Tillgängliggöra och integrera den befintliga grönskan och naturen i Byske. Även skapa nya gröna
oaser i den befintliga och planerade bebyggelsen.

•

Nya bostadsområden med närhet till tågstation och 100 meter bufferzon från järnväg.

•

Skapa mixade bostadsområden.

•

Utöka tillgången på flerbostadshus.  Just nu finns det inga lediga lägenheter i Byske. Kötiden för en
lägenhet på 1-3 rum är 3,5-4 år på lägenheter med 4 rum är det 2 års kötid.

•

Tillgängliggöra och upplysa om kulturarvet som finns i Byske med hjälp av bättre skyltning och
markbeläggning.

•

Förbättra trafiksituationen, främst kring nya resecentrumet och nere vid campingen.
Bebyggelsekaraktär, kyrkstuga
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Strategiska markinköp
1. Gamla Gullringshus industrimark, Trafikverkets upplag för
krisberedskap, SCAs skogsmark
Byske 58:46, 58:47, 58:48, 58:1, 1:2.
Sedan nedläggning av Gullringshus industriverksamhet
har tomterna stått utan funktion. Idag bedrivs endast
föreningsverksamhet i det gamla kontorshuset samt att en
industribyggnad används av Trafikverket för förvaring av
materiel för krisberedskap. Övriga industribyggnader har rivits.
Kommunen bör försöka komma över dessa tomter och se över
möjligheten att flytta Trafikverkets lager. Så tidigt som möjligt
bör tomter styckas och en ny detaljplan tas fram för att bereda
för den befolkningstillväxt som förväntas inom de kommande 30
åren.
2. Ytterstfors skola
Byske 1:11, 1:5
Ytterstfors folkskola har stått oanvänd många år och tomten
används idag som bilkyrkogård. Byggnaden är bevarandevärd
som kulturminne och man bör därför se över möjligheterna att
renovera skolan vilken isåfall skulle kunna fungera för någon
allmän funktion, förslagsvis åter bli skolverksamhet.
3. Kommunhuset
Byske 8:76
Det gamla kommunhuset har bevarandevärda arkitektoniska
värden och ett gynnsamt läge med utsikt mot älven. Detaljplanen
anger att tomten ska nyttjas för allmänt ändamål, dock ägs
tomten idag av en privat markägare. Huset och tomten är i dåligt
skick och ger ett ovårdat intryck vilket är problematiskt eftersom
byggnaden ligger intill strandpromenaden och Laxparken.
Tillbakaköp av tomten möjliggör för en omplanering till
förskoleverksamhet då behovet att detta bör öka i och med den
förväntade befolkningsökningen.

Ytterstfors gamla skola är i dåligt

PRAKTIKANTARBETE
skick och i behov av ny funktion.
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Uppdatera befintliga detaljplaner
Detaljplan nr A3-617
Detaljplan för villatomter intill Byske havsbad antogs 1978 och
tomterna har därefter byggts ut i omgångar, dock har 20 tomter
förblivit obebyggda. Detaljplanen anger att varje enskild tomt inte
får bebyggas med mer än 220 m² där huvudbyggnad maximalt får
uppta 150 m². Husen får bara vara i ett plan utan källare och utan
inredd vind. Det är möjligt att anledningen att tomterna förblivit
obebyggda beror på att detta inte är i enlighet med önskemål hos
dagens potentiella villaägare. En mer flexibel plan som tillåter
inredning av vind kan ge en större flexibilitet i husens utförande
utan att ändra områdets karaktär eller skala.
Detaljplan nr A2-610 och A2-611
Detaljplanerna berör Byske havsbad och intilliggande
fritidshusområden. Genom att utvidga campingens yta mot
Knektvägen kan cirka 6600 m² tillföras till uppställning av
husvagnar, husbilar och tält. Till campingen föreslås parkmark
vid campingens infart delvis tas i anspråk för en vändplats
och yta för väntande campinggäster. Mark upplåts även för
nya förvaltningslokaler och en ny receptionsbyggnad. En ny
trafiklösning genomförs där personalparkering får en egen infart
vid Knektvägen. Den allmänna gång- och cykelbanan blir upphöjd
gentemot fordonstrafikens körbana vid campingens entré.
Detaljplan nr A3-629
Planen antogs 1992 och möjliggör för industri och småindustri
med ett läge nära E4. Fastigheten är sedan antagandet obebyggd
och en förändring till mer flexibla användningsbestämmelser som
kontor och handel föreslås för att tillåta fler verksamheter.
Detaljplan nr A3-616
Detaljplanen föreslås förändras för att möjliggöra högre
bostadshus och ett nytt hus på nuvarande busstationen.
Storgatans betydelse betonas genom att planen ändras för att
tillåta upp till 4-våningshus på fastigheterna som användas av
matbutiker och därmed ge gatans bebyggelse en större skala.

PRAKTIKANTARBETE
Receptionsbyggnad Byske Camping idag.
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FÖRARBETE
Upprustning vägar
Både på södra och norra sidan av älven behöver privata vägar
offentliggöras då de spelar en stor roll i framtidens Byske.
Vägarna i södra Ytterstfors och den gamla landsvägen kommer
leda fram till två av de nya bostadområdena.
Dessutom breddas Ringvägen och Bäckgatan i ett senare skede för
att möjliggöra stationen och dess trafiksituation.

Flytta funktioner
För att tillgodose Byskes behov av äldreboende i framtiden flyttar
vårdcentralen till det nya bostadsområdet vid Franke och det blir
plats över i huset för att bygga ut.
Trafikverkets lager i Ytterstfors flyttas och ytan blir i framtiden
bostadsområdet Gamla Bruket.
Bensinstationen får en ny plats för att ge utrymme till nya
verksamhetslokaler intill Bäckgatan som kommer bli ett viktigt
stråk i och med nya stationen.
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TIDSPLAN
Önskad befolkningsökning
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Begravning

Nya blandbostäder

Friliggande småhus

Nya verksamheter

Industri

Nya friliggande tomter

Fritidshus

Flerbostadshus

Rekreation

Stationsområde

Flerbostadshus

Ny rekreation

Kulturskyddat område

Älvspromenad

Centrum

Bufferzon 100m

Camping

Tågräls

Allmän funktion

Ny skola

MARKANVÄNDNINGSKARTA
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PUBLIKA MÖTESPLATSER
Upprustade platser
Älvspromenad
Älvspromenaden har blivit ett tillgängligt stråk med breda
vägar och nytt markmaterial. Kvällsbelysning smyckar
stråket som nu upplevs tryggare och kan användas under
kvällar och vintertid. Stråket går dessutom över till den
södra sidan tack vare en ny gång- och cykelbro. Längs med
promenaden har man skapat ett pärlband av aktiviteter
och sittplatser, populärast bland barnen är fiskelekparken
medan ungdomarna hänger mer i aktivitetsparken.

Laxparken
Laxparken har byggts om till en delad funktion. Halva

Referensprojekt: BASE landscape (Fr)

parken används idag som lekplats. Den andra delen är

Planering av älvspromenad i staden Perreux-sur-Marne.

fortfarande allmän parkyta där den gamla fontänen
har bevarats och kompletterats med ett meandrande
vattendrag. Laxparken har blivit en mötesplats mellan
de som bor på det närliggande äldreboendet och den
intilligande förskolan. Både parken och lekparken är
tillgänglighetsanpassad. Laxen i fontänen och vattendraget
som ska symbolisera älven ökar platsidentiteten och
stärker Laxparkens karaktär. Dessutom fungerar fontänen
även som dagvattenhantering.

Karamelltorget
Istället för den oanvända hårdgjorda ytan utanför
karamellfrabriken finns idag en liten fickpark. Sittplatser
i både sol och skugga kan användas och varför inte
slå ett öga på den lokala konsten som står utställd i
konstkiosken mittemot. Stora urnor med färglada blommor
skapar dessutom en vacker entré till den välbesökta
karamellfabriken.

Referensprojekt: Hirdman & Carlsson
Lekplats för alla åldrar.
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PUBLIKA MÖTESPLATSER
Nya mötesplatser

Referensprojekt: SUPERUSE, Wikado Playground
Lekplats av återvunna flygplansdelar.

Fisklekparken
I den nya stadsdelen Gamla Bruket har en lekplats växt
fram. Här finns något för alla. Barnen klättrar i den stora
fisken, plaskar i dammen och föräldrarna njuter i solen
med en kopp kaffe från det lilla caféet. Lekparken sticker
ut och går i tema fiske. Det är ett besöksmål för många
barnfamiljer och stärker dessutom Ytterstfors identitet.
Från lekplatsen ser man hela vägen till älven.

Aktivitetsparken
När Norrbotinabanan byggdes skapades ett utrymme
under bron vid älven, det har man utnyttjat. Idag är en av
flera aktiviteter längs älvspromenaden placerade under
järnvägsbron. Platsen präglas av prestationslöst umgänge
och är framtagen för att möta unga vuxnas behov. Parken
ska kunna nyttjas av alla och är framförallt till för att

Referensprojekt: Tyréns, ”Frizon” i Umeå

unga tjejer ska ha en plats i staden. Detta projekt gjordes

Mötesplats med fokus på unga tjejers behov

även i hopp om att öka den upplevda tryggheten efter att
Norrbotniabanan byggdes. Wifi-hotspots, laddningsplatser,
bekväma sittplatser, högtalare, boule, pingisbord, gungor
och bord för picknick är några av de saker som finns på
platsen.
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PUBLIKA MÖTESPLATSER
Nya mötesplatser
Vinteraktiviteter
För att öka utbudet av aktiviteter under vinterhalvåret har
tre olika projekt initierats. Man har tagit vara på havets
potential genom att anlägga en långfärdsskridskobana
utanför stranden vid Ytterstfors och ett kallbadhus ute
vid piren. Kallbadhuset är öppet för allmänheten men går
även att boka för privata tillställningar och företag. Där
finns en bastu och möjlighet till isvak. Vid Byskeberget i
anslutning till det befintliga skidspåret har en pulkabacke
upprättats med replift och värmestuga. Skoterspåret
passerar också pulkabacken och har möjlighet att utnyttja
värmestugan.

Referensprojekt: Bragebacken, Göteborg

Referensprojekt: White Arkitekter

Referensprojekt: Luleå Isbana

Kallbadhus med bastu i Karlshamn
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INFRASTRUKTUR
Storgatan
Tidigt i förändringen av Byske tätort gjordes Storgatan
om. Parken som också fick ett lyft på 20-talet fungerar nu
som en entré till ett nytt kulturcenter. Björkarnas kronor
susar i vinden längs vägen och det är idag enkelt att korsa
Storgatan som fotgängare.

Trafiksituationen
Campingens trafiksituation under sommarmånaderna har
alltid varit ett problem, men äntligen är det löst! Efter att
kommunen inrättat en ny detaljplan hade Byske havsbad
möjlighet att bygga en bättre och bredare vändplan för
besökande husvagnar och husbilar. I samband med detta
tog kommunen över driften på några privata vägar för att
underlätta möjligheten till exploatering av nya bostäder.
Dessutom har gång- och cykelstråk separerats från

Referensprojekt: Wingårdhs, Vasaplan i Umeå

bilvägar och rustats upp. I och med den nya tågstationen

Bussterminal i trä.

har Ringvägen och Bäckgatan breddats för att underlätta
trafiksituationen. På Bäckgatan vid campingens infart

Förslag på nya busslinjer och hållplatser.

har stoppförbud inrättats för att räddningstjänst ska ha
framkomlighet även under de mest hektiska sommardagar.

Kollektivtrafik
Äntligen har Byske fått nya busslinjer. Idag finns 4 stopp i
tätorten och det är superenkelt att åka kollektivt från den
norra och södra sidan älven. Man kan dessutom ta tåget
in till Skellefteå på ynka 10 minuter! Aldrig har det varit
enklare att snabbt handla något i storstaden.
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SERVICE
Ytterstforsskolan

Hälsocentral och Folktandvård

Den nya Ytterstforsskolan på södra sidan älven är byggd

När Byske växte som ort blev det ett behov av större

helt i trä och har externa trappor och ramper för att spara

lokaler till hälsocentral och folktandvård. Servicen

energi. I direkt anslutning till trapporna bildar loftgångar

centrerades och Hälsocentralen flyttades till Kvarteret

terrasser som när vädret tillåter används för undervisning

Fläkten som erbjöd större lokaler. Hälsocentralen

utomhus. Här är skolundervisningen tätt kopplad till

integrerades i bostadsområdet och skapar därför ett

naturen och årstiderna.

levande område även efter dess öppettider. Den gamla

Dessutom används nu den kulturskyddade gamla

byggnaden med toppenläge vid älven gav plats till

bruksskolans lokaler för bildsalar, träverkstad och

äldreboendet att växa.

bibliotek. På raster och idrottslektioner har man även
nära till Moravallen som fått en ny idrottshall bredvid
fotbollsplanen.
Trots att skolan är placerad relativt nära järnvägen är
det inte ett problem tack vare bulleranpassningen på

Nya verksamheter

järnvägsbron. Den ger också barnen som bor i Gamla

På det nya verksamhetsområdet finns både storskalig och

bruket en säker promenad till skolan.

småskalig industri som skapat nya arbetsmöjligheter. Där
jobbar både Byskebor och arbetspendlare från Skellefteå

Referensprojekt: LocalArchitecture, Steiner School Skola

och Piteå. Det är perfekt med det nära läget till E4 för att

byggd helt i trä med trappor utomhus för att spara energi och

kunna ta in och skicka varutransporter.

förlänga undervisningen utomhus.

Etablering av ny handel
Äntligen har det öppnat en byggvarubutik i Byske i det
nya industriområdet. När Byske växte med invånare växte
även handelsutbudet. Vid Storgatan har utbudet ökat och
dessutom har det på flera håll i tätorten dykt upp nya
företag. Numera finns små butiker både vid stations- och
bostadsområden samt att macken har blivit bemannad och
flyttat närmare E4:an.
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RESECENTRUM
Resecentrum
Det nya resecentrum blommar. Byske är nu

radie från resecentrumet finns mängder av

snabbt åtkomlig från hela Norrlandskusten,

olika boendeformer, nya såväl som gamla, som

nu går det fort att pendla längs med hela

kan tillfredsställa varje hushålls behov. Reser

kusten eller hälsa på nära och kära utan långa

du till Byske kan du enkelt hyra en cykel i den

timmar på en buss.

populära cykelpoolen utanför. Det blir smidigt

STATIONSPARKEN

att ta tåget från Skellefteå eller Piteå, lägga
Efter många om och men lyckades kommunen

undan jobbväskan i ett av förvaringsskåpen

få en lång järnvägsbro genom Byske och

i resecentrumet och sedan ta sig ner till

du når enkelt stationen från båda sidor

Byskeälvens fantastiska fiskemiljö med spöet

älven. På gångbron längs med järnvägen kan

i hand.

resenärerna nu blicka ut över det dramatiska

GEN
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STATION

RIN
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CK
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AKTIVITETSPARKEN

älvslandskapet.
Tack vare smarta tekniska lösningar för
vibrationer och för ljudisolering är det möjligt
att både bo och studera i närheten av spåret.
De nya bostäderna intill är fyllda med service
på bottenplan vilket gör det ljust och tryggt
även på vintern. Det är nära till alla delar av
Byske från resecentrumet. Inom en kilometers

Referensprojekt: White Arkitekter

Järnvägsspåret

Resecentrum i trä.

Säkerhetszon
Uppgångar

Nivåskillnaderna vid resecentrum och mot älven gör att det
blir lätt att anpassa för väderskyddade parkeringar för bilar
och cykel under stationen. På resecentrumets sida finns en
ny busstation som ger smidiga byten med buss ut till den
kringliggande landsbygden.

Resecentrum

Spegeldammen blev utökad i samband med stationsbygget

Vändplats för buss

de väntar på nästa tåg eller buss under vackra klot- och

och heter nu stationsparken. Här hänger många medan
silverpilar som ramar in parkområdet.

Nytt bostadsområde
Parkyta
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INFILL/REFILL
Area: 4650 m²

tidigare låg har centrum fått en ny skala och

Referensprojekt infill: Liljewall

Antal personer: Ca 84

känns mer som en stadskärna. I botten på det nya

Tillbyggnad i Farsta strand

Antal bostäder: Ca 53

huset ligger dessutom Kulturtuben, en träffpunkt

Handelsytor: 1200 m²

där lokala formgivare och kulturutövare delar
plats med lokala producenter, ett bokcafé och

Refills

restauranger från olika världsdelar. Här finns

När man promenerar längs älvspromenaden hörs

pop-up butiker och en vintermarknad, men också

glädjetjut och barnröster från den nya förskolan

lokal service i form av paketombud, skrädderi,

som öppnat i det gamla kommunhuset. Strax intill

frisör, fiskebutik och skomakare.

har äldreboendet utökat och flyttat in i det som
tidigare var folktandvård och hälsocentral.

I det gamla villaområdet har man minskat

Inne i centrum har fler nya funktioner tagit plats.

skogspartierna och byggt nya hus som

Mittemot Karamelltorget har en grupp konstnärer

sammanlänkat de tidigare separerade kvarteren.

fått stipendium för att öppna galleri i den gamla
kiosken. ”Konstkiosken” har vernissage med en

Fördelar

ny lokal konstnär varannan månad och skapar en

+ Förtätar befintlig bebyggelse

mötesplats även vintertid.

+ Omprogrammerar outnyttjad yta och byggnader

Infills

Nackdelar

Ovanpå Ica och Coop har det tillkommit tre

- befintliga byggnader kan behöva stora ingrepp

våningar med bostäder. Tillsammans med

- kan möta motstånd från intilliggande fastigheter

4-våningshuset som ligger där gamla busstationen

- utmaning att hitta och engagera föreningar
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BOTNIAHUSEN

ÄLVSBACKEN

Fastighetsarea: 10 400 m²

Fördelar

Fastighetsrea: 1000 m²/tomt, totalt 6000 m²

Fördelar

Antal personer: Ca 85

+ goda pendlingsmöjligheter

Antal personer:Ca 16

+ vackra vyer över älven

Antal bostäder: Ca 50

+ aktivitet vid stationen hela dygnet ökar trygghet

Antal bostäder: Ca 6

+ i anslutning till befintligt vägnät
+ bra pendlingsmöjligheter

Precis vid Byske resecentrum har ett kvarter

Nackdelar

Ringvägen har blivit ett sammanhållet

med flerbostadshus byggts med verksamheter

- buller från tåg och buss

bebyggelsestråk mellan Storgatan och

Nackdelar

som restaurang och gym i bottenvåningen mot

resecentrum. Varsamt placerade i sluttningen

- vy störs av tåg

resecentrum. Från dörr till dörr tar resor till

ner mot älven omfamnar sex nya suterränghus

- buller från tåget

Skellefteå inte mer än en kvart och Skellefteå

topografin. Husen som är konstruerade av

- behöver utformas på ett genomtänkt sätt för att

centrum är nu närmare än någonsin.

prefabricerade träelement smälter nästan in bland

inte störa älvsstråk

träden med sina grånade träfasader. Härifrån
har man tillgång till vackra vyer över älven, men
håller samtidigt en låg skala för att inte störa
älvspromenaden som går nedanför.

Referensprojekt: Dortheavej i Köpenhamn, BIG.
Modullägenheter i trä som går snabbt att bygga.

Referensprojekt: White Arkitekter, Kastellgården

PRAKTIKANTARBETE

Villor i trä anpassar sig efter naturens topologi.
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ÖSTRA YTTERSTFORS

KVARTERET FLÄKTEN

Fastighetsarea: Ca 1300 m²/tomt, totalt 42 000 m²

Fördelar

Fastighetsarea: 16 500 m²

Fördelar

Antal personer: Ca 80

+ nära till havet

Antal personer: Ca 160

+ reglering av skalhopp

Antal bostäder: Ca 32

+ oexploaterat

Antal bostäder: Ca 100

+ bygger vidare på befintlig bebyggelsestruktur
+ nära tågstationen

Ytterstfors östra del har länge bestått av en

Nackdelar

Det lägenhetsområde om sex lägenhetshus som

+ nära skola, vårdcentral, centrum

äldre bebyggelse med stora tomter.

- många riksintressen och strandskyddet präglar

byggdes på 90-talet har byggts ut genom att närma

+ nära rekreationsslingor

De nya villorna liknar mer lantlig bebyggelse

närliggande mark

sig Frankes industrilokaler. På så vis regleras det

än traditionella villakvarter, för att smälta

- låglänt mark som kan vara sank

tidigare skalhopp som fanns mellan bebyggelse och

Nackdelar

industri.

- buller från transporter till och från Franke

samman med gammal bebyggelse. De stora
tomterna används till egen småskalig odling,
här är många till viss del självförsörjande.

Det nya kvarteret utgörs av både hyresrätter

Här finns gemensamma bodar med verkstäder

och bostadsrätter. I bottenplan på husen har

och ett växthus för större grödor. Några

hälsocentralen och folktandvården flyttat in.

cargo-cyklar står parkerade i en av bodarna,

Mellan husen bildas ett grönområde vilket är den

de tillhör cykelpoolen som delas av alla

nya entren till elljusspåret. Härifrån tar man sig

boende. Går man bara gatan ner kommer man

också snabbt till tågstationen, och många här

dessutom fram till havet, det är svårt att tro

arbetar inne i Skellefteå och Piteå. Dessutom ligger

att denna lantliga idyll bara har 15 minuter

skolan alldeles intill, vilket minskar behovet av

till stan.

egen bil ytterligare.

Referensprojekt: Tham & Videgård, Villa Karlsson

Referensprojekt: White Arkitekter, Lindesberg Hälsocentrum

Material, kulör och form.

Hållbart hälsocenter med vård och bostäder. En byggnad i trä
med närhet till både natur och resecentrum.
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HYGGET

GAMLA BRUKET

Area: ca 78 000 m²

Fördelar

Area: 148 300 m²

Antal personer: ca 470

+ skogsnära

Antal personer: ca 1200

Här har man solceller på taken och tar tillvara

Antal bostäder: ca 246

+ sammanlänkar befintliga bostadsområden

Antal bostäder: ca 565

på dagvattnet. Alla hus är byggda för att vara

+ inom 500m radie till nya stationen
I Byskes norra del, rakt ovanför den nya stationen

klimatkloka, och liksom intilliggande bebyggelse
Tomten för gamla sågverket och Gullringshus

är de gjorda i trä. Hela området har öppen

ligger ett nytt bostadsområde. Området länkar

Nackdelar

gick snabbt att bygga eftersom marken sedan

dagvattenhantering, det är den gamla kanalen som

samman de befintliga villatomterna i öst med

- en nöt att knäcka i detta område är hur man ska

tidigare var utjämnad. Här har man nära till

byggts ut och fungerar som en damm.

lägenhetslängorna i söder. Delar av området ligger

tackla bullernivån från Norrbotniabanan

tågstationen och tar sig enkelt till stan. Bostäderna

Kvarteren har förutom bilpool gemensamma

inom 500 m radien från järnvägsstationen och

- möjligtvis myggigt

är av varierande typ, mot den gamla bebyggelsen

ytor på bottenplan som gym, tvättstuga och

resten inom 1000 m radie. Bebyggelsen består av

ligger radhus som övergår till låga såväl som

flexarbetsplatser.

flerbostadshus, radhus och villor.

höga flerbostadshus. Den varierande skalan och
fasaduttrycken ger området en nästan stadsmässig

Marken har historiskt sett varit skogsområde och

känsla. Samtidigt har Gamla Bruket en särskild

på senare tid använts till planterad skog. Här är de

Fördelar

karaktär, här finns en dialog mellan det byggda

gröna stråken bevarade och en liten grön oas finns

+ plan mark

och det öppna, mellan de kvartersgemensamma

att utnyttja för de boende. Fasaderna är också i

+ inom 500m radie till stationen

ytorna och de privata bostäderna.

naturmaterial som nästan smälter samman med

Ner mot älven går den populära älvspromenaden

grönskan. Mixen av olika bostadstyper har gjort

med en lekpark där barn från hela Byske träffas

att området känns välkomnande och öppet, här bor

för att leka. Intill ligger ett café på bottenplan av

många olika typer av familjekonstellationer.

ett lägenhetshus, där föräldrar sitter och dricker
kaffe medan de övervakar barnens lek.
I de höga husen längst bak ser man ut över älven.

Nackdelar
- eventuell sanering
- kommunen äger inte tomten idag
- en utmaning blir att se till så området inte blir
segregerat från resten av Byske.

Referensprojekt: Kjellander Sjöberg
Plusenergihus i Norra Djurgårdsstaden

Referensprojekt: Sandell Sandberg
Bostadsområde i Lindö med
platsanpassade villor, parhus och radhus.
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REFLEKTIONER
Detta arbete har inte tagit den sydvästra delen av

spåret föreslår vi nya flerbostadshus där. Där

Byske i beaktning, eftersom den idag är isolerad

blir det av stor vikt att se till att dessa anpassas

p.g.a. E4 och älv. Här ligger dock gamla Folkets

för att motverka störningar från buller för att

Park, en tidstypisk byggnad som vittnar om

boendemiljön ska bli godtagbar.

bygdens historia. Det kan vara en idé att ta tillvara
på denna byggnad på något sätt, antingen genom

En annan reflektion som kommit upp är för

att ge den en ny funktion eller om möjligt flytta

vem järnvägen byggs. Är det för invånarna i

byggnaden så att den ligger på en mer tillgänglig

Byske eller är det för campingens gäster? De

plats.

Byskebor vi samtalat med har idag en mentalitet
där man hellre tar bil än åker kollektivt, vilket

Arbetet har utgått från den dragning av

inte nödvändigtvis förändras med en dragning

Norrbotniabanan som beslutades av Banverket

av Norrbotniabanan. Detta gäller i synnerhet

2010. Vi ser dock anledningar att åter titta

för boende i Byskes omland där E4 har en god

närmare på alternativet att dra järnvägen via

standard som ger höga medelhastigheter. Kommer

E4. Byske har idag två starka barriärer i form

Byskeborna dagspendla eller är det snarare längre

av E4 och älven. Det finns en risk att järnvägen

resor som till städer längre söderut och norrut

kommer fungera som ytterligare en barriär,

som kommer att vara målet för personer som åker

särskilt ifall den går på vall istället för bro. Detta

tåget?

TACK FÖR DEN HÄR TIDEN!

skulle medföra att Byske, som idag kan sägas vara
indelat i fyra delar, varav en del är totalt avskuren,

En del åtgärder som föreslagits har att göra med

i och med dragning av järnväg blir uppdelat i

en förstärkning av Byskes identitet. Vi tror att det

sex delar. Skulle järnvägen istället dras via E4

blir viktigt för Byske att kommunicera sina unika

kommer visserligen den barriär som finns idag

kvaliteter ifall man ska locka invånare att bosätta

att förstärkas ytterligare, men med en barriär

sig på en annan plats än i centrala stan.

mindre kan man bibehålla och utveckla en mer
sammanhållen bebyggelse.

Byske har en liten befolkning i jämförelse med
många av Norrlandskustens tätorter, och för

Det finns också en oro att en dragning av

närvarande inte särskilt höga fastighetsvärden.

järnväg genom samhället kan skapa en död

Utifrån detta är det svårt att tänka sig att

zon runt tågrälsen, på grund av buller och

Trafikverket går med på brolösning i de delar av

säkerhetsavstånd. Detta kan också vara en

Byske som blir genomskuren av järnvägen, helt

anledning att dra järnvägen vid E4an där det

på grund av ekonomiska skäl. Vi anser att en

redan är buller och genomföra bullerreducerande

brolösning vore det bästa för Byskes utveckling och

åtgärder för både väg och järnväg.

ser det som en av de stora frågorna att förhandla
med Trafikverket om för att Byske i framtiden inte

För att inte skapa ett vakuum vid stationen och
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APPENDIX: BERÄKNINGAR
Fastighetsarea × e-tal=Bruttoarea (BTA)

Ytterstfors

Bostadsområdenas täthet har räknats på utifrån referensområden
som tagits från underlagsrapporter av regionplanekontoret

Gamla busstationen

Area

42000 m²

Area

2340,506528

E-tal 0,1

4200 m² BTA

Byggnadsarea 0,5

1170,253264

Antal personer

84

Total BTA

4681,013056
1404,303917

i Stockholm samt schabloner från Sveriges kommuner och

Småhus, äganderätt

32,29211096

e-tal 0,4 Bostäder

landsting. Utifrån jämförbara områden i Byske har sedan lämpliga

Småhus, bostadsrätt

36,50412544

Personer

28

38,16340387

Lägenheter

18

Småhus, hyresrätt

e-tal tagits fram för ny exploatering, vilket har gjort det möjligt
att ta fram bruttoarea (BTA) för en given fastighet. Som högst är

Gamla bruket

e-talet 0,5 och som lägst 0,1.
Bruttoarea
50 m²

= Högsta antal boende på fastigheten

Utifrån detta har ett schablontal om 50 m² per person antagits,

Infill ICA 3 våningar

Area

148300

Area

1190,812764

E-tal 0,4

59320

Maximal BTA

3572,438292

Antal personer

1186,4

E-tal 0,4

1428,975317

Blandade bostäder

564,952381

Antal personer

29

Lägenheter

18

Kvarteret Fläkten

dels från SKLs schablon, och dels från ett genomsnitt i bostadsyta
per person i Skellefteå kommun från SCB, något längre än SKL.
Detta har jämkats till 50 m² för att ta höjd för gemensamma ytor
i flerbostadshus, som trapphus, tvättstuga och förrådslokaler.

Area

16500 m²

E-tal 0,5

8250 m² BTA

Antal personer

165

Flerbostadshus, bostadsrätt

110,0466667

Flerbostadshus, hyresrätt

103,16875

På detta vis får vi fram det maximala antalet personer som kan
med Skellefteå boendetäthet efter boendeform, vilket ger antalet

Area

44300

bostäder efter given boendeform.

E-tal 0,3

13290

Antal personer

265,8

Högsta antal boende på fastigheten

Flerbostadshus, bostadsrätt

166,125

Flerbostadshus, hyresrätt

177,2

= Antalet bostäder för given boendeform

Hygget villor

Antal personer per hushåll och boendeform i Skellefteå kommun.
Småhus, äganderätt		

2,6 person per boende

Småhus, bostadsrätt		

2,3 person per boende

Småhus, hyresrätt		

2,2 person per boende

Flerbostadshus, bostadsrätt

1,5 person per boende

Flerbostadshus, hyresrätt

1,6 person per boende

Våningar

E-tal

E-tal

kvarter

område

Gles småhusbebyggelse

0,05-0,15

0,05-0,18

1-2

Ytterstfors äldre villastad

Låg öppen bebyggelse

Tät småhusbebyggelse

0,15-0,3

0,18-0,3

1-2

Mantelgatan-Revärgatan

Låg tät bebyggelse

Medelhög öppen bebyggelse

<0,6

<0,5

3-4

Punkthus Bäckgatan

Medelhög öppen bebyggelse

Hög öppen bebyggelse

>0,6

>0,5

>5

N/A

Hög öppen bebyggelse

Låg sluten bebyggelse

<0,6

<0,3

1-2

Storgatan

Förindustriell stad

Medelhög sluten bebyggelse

>0,6

>0,3

2-4

N/A

Småstadskvarter

Verksamhetsområde

<1,2

<1,0

1-3

Franke el. Maskingatan
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1118,833658

Maximal BTA

3356,500974

E-tal 0,4

1342,60039

Antal personer

27

Lägenheter

17

Exempel Byske

Klassificering Rådberg

Infill parhus
Småhus, äganderätt

8

Antal personer

16

Summa: 1088 bostäder
Verksamheter

Area

33759

Bemannad mack

7650 m2

E-tal 0,3

10127,7

Flexibel plan A3-610

2200 m2

Antal personer

202,554

Flexibel plan A3-629

84300 m2

Småhus, äganderätt

77,90538462

Flexibel plan Maskingatan

20200 m2

Småhus, bostadsrätt

88,06695652

Handel Storgatan

1200 m2

Småhus, hyresrätt

92,07

Handel järnvägsstationen

1300 m2

Handel Gamla bruket

400 m2

Botniahusen

E-tal från schabloner i Stockholmsområdet
Bebyggelsetyp

Area

Hygget lägenheter

bo på fastigheten utifrån exploateringstalet, vilket sedan delas

Personer per boendeform

Infill Coop 3 våningar

Summa: 117 250 m2

Area

10414,76364

E-tal bostäder 0,4

4165,905454

Antal personer

83,31810909

Bostäder

52,07381818

Älvsbacken
Småhus, äganderätt

6

Antal personer

16
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