
2008:189 CIV

E X A M E N S A R B E T E

Resecentrums effekter på
markanvändningen

– praktikfall Skellefteå

 Patrik Lundberg

Luleå tekniska universitet

Civilingenjörsprogrammet
 Samhällsbyggnadsteknik 

Institutionen för Samhällsbyggnad
Avdelningen för Arkitektur och infrastruktur

2008:189 CIV - ISSN: 1402-1617 - ISRN: LTU-EX--08/189--SE



 
 
 
 
”Resecentrums effekter på markanvändningen – Praktikfall Skellefteå” 
 
 

 
 
Patrik Lundberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avdelningen för arkitektur och infrastruktur 
Institutionen för Samhällsbyggnad 
 

 
 
 



  
Förord 
 
Som sista delen i min utbildning till civilingenjör i Samhällsbyggnadsteknik med inriktning mot 
samhällsplanering vid Luleå tekniska universitet ingår ett examensarbete. Arbetet har huvudsakligen utförts på 
Bygg och Miljökontoret i Skellefteå. 
 
 
 
Tack till: 
 
Glenn Berggård (Handledare) 
Ulf Ranhagen (Examinator) 
Sture Eriksson och Lars Berg samt övriga tjänstemän på Skellefteå kommuns Bygg och Miljökontor som på 
något sätt har bidragit.  
Susanne Larsson (Opponent)  
 
 

 
 
 



Abstract  
 
The purpose is to evaluate the effects of different strategies for using the land close to a new 
train station in the central parts of the city of Skellefteå, and to be a good base for the 
following planning process.  
 
This study is based on the building of North Bothnia Line and that it will serve the central part 
of Skellefteå with a railway station. The line is expected to go through Skellefteå at mark 
lavation. Parts of the study are also usable if the railway will go underground trough central 
part of Skellefteå. The North Bothnia Line is a huge project and will have a great impact on 
the city of Skellefteå and the region, mainly positive.  
 
The method used is picked from SAMS and includes the following steps: 
1. Definition of the planning assignment  
2. Analyze of the basic condition   
3. Identifying key questions, targets and indicators.   
4. Visions    
5. Consequenses   
6. Choosing strategi and main alternative 
7. Genomförande and follow upp 
 
Discussion and follow up of the method and the own work. 
 
There are a lot of opportunities for a municipality like Skellefteå, but also a lot of threats. The 
negative population trend and the reasons behind that are important to solve for the city to be 
able to develop in a better direction. 
 
The targets is divided it to three main categories ecological, social and economical. The 
categories can sometimes be closely related. A total of 11 indicators are chosen.  
 
The study tests three different scenarios: One with Big scale solutions, on with small scale 
solutions, an on compromise between the two first. Each indicator is judged according to if it 
will lead to no deferens, improvement or deterioration.   
 
Two evaluations were made with some differences in weights’ and judgment with more or 
less the same result. The compromise was the winner. Unexpected the Big scale solution 
finished last, despite the central location of the study and close to the railway station.  
 
The results are dependent on the chosen indicators and their weight. To find a good mix of 
indicators was the hardest moment in the study. That part is complex since it needs to be well 
balanced between the categories economy, ecology and social, and each category needs to be 
balanced in itself. Too much focus on the local environment can hide the global 
environmental effects. Problems like this also lie within the economical and social aspects. 
 
 
 
 



Sammanfattning 
 
Syftet är att utreda effekterna av olika markanvändningsstrategier samt att skapa en bra grund 
för fortsatt planering vid skapandet av ett nytt centralt resecentrum i Skellefteå. 
 
Detta arbete förutsätter att Norrbotniabanan byggs samt att dragningen genom centrala 
Skellefteå följer korridoren för dagens järnväg. Arbetet bygger även på att järnvägen dras i 
markplan men stora delar av arbetet är användbart även vid en nedgrävd järnväg. 
Norrbotniabanan är ett, sett ur Skellefteås perspektiv, ett gigantiskt projekt. 
 
Metoden som används i arbetet är hämtad från SAMS (Samhällsplanering med miljömål i 
Sverige). I metoden ingår ett antal punkter: 
1. Definition av planeringsuppgiften  
2. Förutsättningsanalys   
3. Identifiering av nyckelfrågor, mål och indikatorer   
4. Framtagande av framtidsbilder    
5. Konsekvensbedömning   
6. Val av strategi, huvudalternativ 
8. Genomförande och uppföljning 
 
På detta följer en uppföljning och diskussion om metoden och det egna arbetet. 
 
Det finns många möjligheter för en kommun som Skellefteå, men även många hot. Den 
negativa befolkningstrenden och orsakerna till den är viktiga att komma åt för att staden ska 
utvecklas. 
 
Målen delas upp i olika kategorier (ekologiska, ekonomiska och sociala) som ibland kan gå in 
i varandra. Till de olika målen valdes totalt 11 indikatorer ut. 
 
Tre olika framtidsbilder ingår i examensarbetet: En med storskaliga lösningar Vägvinnaren, 
en med småskaliga lösningar Stigfinnaren, och ett kompromissförslag ”Vägfinnaren” tests 
mot planindikatorerna. Varje indikator bedömdes framtidsbilden innebära en förbättring, 
försämring eller inte ha någon större påverkan. 
 
Två bedömningar gjordes med vissa skillnader i bedömningar och viktningar men med 
samma rangordning av framtidsbildernas måluppfyllelse. Kompromissen ”Vägfinnaren” blev 
vinnare. Något oväntat blev måluppfyllelsen sämst för Vägvinnaren som borde ha goda 
möjligheter att hävda sig med tanke på att analysen berörde ett centralt stadsområde med ett 
resecentrum. 
 
Resultaten är naturligtvis helt beroende av de valda indikatorerna och viktningen. Att hitta en 
balanserad blandning av indikatorer har varit det svåraste momentet i arbetet. Denna pusselbit 
är komplex då balansen inte bara ska vara mellan de tre olika målkategorierna (ekonomi, 
ekologi och sociala) utan även inom varje kategori. T.ex. kan för många eller för tunga 
indikatorer på den lokala miljön, som här inom avgränsningsområdet, påverka 
måluppfyllelsen så att inverkan på miljön nationellt och globalt faller bort. Samma typer av 
problematik finns även inom sociala och ekonomiska indikatorerna. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund  
 
Skellefteå kommun har börjat planera för en ny busstation, busstationens läge idag är mycket 
centralt placerad och den nya busstationen planeras där den nuvarande ligger. I anslutning till 
(söder om) busstationen stannar stadens lokalbussar.  
En fördjupningsstudie av Norrbotniabanan mellan Umeå och Haparanda pågår och beräknas vara 
klar hösten 2003. För Skellefteås del planeras Norrbotniabanans sträckning följa dagens järnväg 
genom staden, detta öppnar för möjligheten till ett centralt beläget resecentra för tågtrafiken i 
anslutning till busstationen. 
 
Detta arbete förutsätter att Norrbotniabanan byggs samt att dragningen genom centrala Skellefteå 
följer korridoren för dagens järnväg. Arbetet bygger även på att järnvägen dras i markplan men 
stora delar av arbetet är användbart även vid en nedgrävd järnväg. 
 

1.2 Syfte 
 
Syftet är att utreda effekterna av olika markanvändningsstrategier samt att skapa en bra grund för 
fortsatt planering vid skapandet av ett nytt centralt resecentrum i Skellefteå. 
 

1.3 Metod 
 
Metoden som används i arbetet är hämtad från SAMS (Samhällsplanering med miljömål i 
Sverige) som är ett EU- Life finansierat projekt och har utarbetats i Naturvårdsverket och 
Boverkets regi.  
I metoden ingår ett antal punkter: 
 
1. Definition av planeringsuppgiften  
2. Förutsättningsanalys   
3. Identifiering av nyckelfrågor, mål och indikatorer   
4. Framtagande av framtidsbilder    
5. Konsekvensbedömning   
6. Val av strategi, huvudalternativ 
7. Genomförande och uppföljning 
 
På detta följer en uppföljning och diskussion om metoden och det egna arbetet. 
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Figur: 1.1: Arbetssättet som används i arbetet 
 
Arbetssättet har varit cykliskt vilket innebär att listan arbetas igenom flera varv första med fokus 
på de första punkterna och sedan förskjuts fokus för varje varv. 

1.4 Avgränsning 
 
Arbetet med att se på framtida markanvändning avgränsas till att i första hand omfatta området 
som begränsas av Kanalgatan i söder, Norra Järnvägsgatan i norr, Lasarettsvägen i väster och 
Viktoriagatan/E4 i öster (se figur 1.2-3).  
 

 
Figur 1.2: Flygfoto över avgränsningsområde (2000-07-06) 
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Avgränsningen geografiskt är tillämpad på ett sätt så att fokus ligger på detta område och att 
förslag på intressanta saker som sträcker sig utanför detta område ibland nämns utan att 
analyseras på djupet. Arbetet avgränsas dessutom till att i huvudsak omfatta markanvändningen. 
Effekterna på trafiksystemet finns inte med men parkeringsbehovet för området är med. 
 
 

 
Figur 1.3: Arbetets geografiska avgränsningsområde är inom den svarta ”rektangeln”. 
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2 Förutsättningsanalys 
 

2.1 Omvärldsförutsättningar 
 

Befolkningssituationen i Skellefteå 
 
Skellefteå kommun är Norrlands femte största sett till folkmängden.  
 
Tabell 2.1 Folkmängd i de fem största kommunerna i Norrland (2002-12-31). 
 Ort Antal invånare  
1.  Umeå 106 525 
2.  Sundsvall  93 252 
3.  Gävle 91 276 
4.  Luleå 72 139 
5.  Skellefteå 71 813 
 
(http://www.scb.se, 2003) 
 
Skellefteå kommuns har periodvis haft en kraftig befolkningsminskning, och befolkning är 
förhållandevis gammal. Vid en jämförelse med den betydligt större kommunen Umeå (48% större 
folkmängd, universitetsstad med för svenska mått mätt ung befolkning) visar det sig att Skellefteå 
faktiskt har en något större befolkning i tre av SCBs ålderskategorier, de tre äldsta 65-74, 75-84 
och 85- 
(http://www.scb.se, 2003) 
 
Luleå tekniska universitet och Umeå universitet har numera lokaler för högre utbildning i 
Skellefteå (området kallas SKERIA eller Campus Skellefteå), vilket bidrar till att ungdomar i 
högre utsträckning kan stanna kvar i kommunen efter gymnasiestudierna. 
Befolkningsutvecklingen är dock fortfarande negativ och befolkningen minskade från 72 035 
personer (2001-12-31) till 71 813 (2002-12-31). 
 

 
 
 
 
 

http://www.scb.se
http://www.scb.se
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Tabell 2.2 Folkmängd i några av kommunens tätorter (2001-12-31) 
Tätort         Antal invånare 
Skellefteå C 34 718 
Ursviken 4 045 
Skelleftehamn 3 069 
Bureå  2 364 
Kåge 2 283 
Byske 1 733 
Burträsk 1 689 
Boliden 1 592 
Jörn 973 
Ersmark 857 
Lövånger 750 
Bygdsiljum 389 
Fällfors 188 
 
(Översiktsplan Skelleftedalen, 2000) 
 
Den negativa befolkningstrenden i kommunen de senaste åren gäller inte för Skellefteå tätort. 
Kommunen är en av Sveriges till ytan största med 7 217 km2, och befolkningsminskning sker i 
serviceorterna.  
 

Arbetsmarknadsregionen kring Skellefteå 
 
Idag är Skellefteås arbetsmarknadsregion, dvs Skellefteå plus närliggande kommuner inom 
pendlingsavstånd, inte så stor. Skellefteå är i stor utsträckning en industristad och har en 
arbetsstruktur som leder till att regionen blir känslig för konjunktursvängningar i de branscher 
som finns i regionen. I jämförelse med de andra större städerna i norra Norrland, Umeå och 
Luleå, visar det sig att de har ett bredare utbud av olika typer av arbeten. Detta gör att dessa 
städer har en stabilare arbetsmarknad och blir mindre känslig för svängningar inom enstaka 
branscher.  
(Norrbotniabanan idéstudie, 2000) 
 
 
Tabell 2.3 Några av de största företagen i Skellefteå kommun 
Företag  Anställda 
Boliden AB 1 118 
Skellefteå Kraft AB 379 
Alimak AB 320 
Samhall Bothnia 280 
TietoEnator AB 275 
Martinssons Trä 265 
 
 
(http://www.skelleftea.se/kommun/kortochgott, 2003) 

http://www.skelleftea.se/kommun/kortochgott
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2.2 Norrbotniabanan 
 
Norrbotniabanan är ett, sett ur Skellefteås perspektiv, gigantiskt projekt och har därför fått ett 
eget kapitel här trots att det egentligen hör till omvärldsförutsättningar. När järnvägen är 
realiserad så ökar den konkurrenskraften för Skellefteås industri och attraktiviteten att bosätta sig 
i staden. 
 

Norrbotniabanans effekter 
 
Norrbotniabanan leder till en kraftig regionförstoring längs norrlandskusten och sträcker sig 
vidare långt in i Finland. 
(Norrbotniabanan idéstudie, 2000) 
 
Skellefteås arbetsmarknadsregion växer och knyts samman med de bredare arbetsmarknaderna i 
Umeå och Luleå vilket väntas ge positiva effekter för bland annat Skellefteås 
befolkningsutveckling. 
 
Norrbotniabanan bidrar inte bara till nord sydliga kopplingar. Järnvägsinvesteringen öppnar även 
upp mot öster där den starka finska tillväxtregionen Uleåborg finns, och längre österut så finns 
det stora potentialer kring de ryska storstäderna Murmansk och Arkangelsk. 
 
Naturligtvis så kommer Norrbotniabanan tillsammans med Botniabanan och uppgraderingar av 
bl.a. Ådalsbanan att ge bättre förutsättningar för kontakterna söderut också.  
 

Barentsregionen  
 
Skellefteå samarbetar i en stor region vid namn Barentsregionen. Regionen knyter samman 
Europas nordligaste delar (norra delarna av Norge, Sverige, Finland och Ryssland) i öst- västlig 
riktning. Regionen har stor potential vad gäller samverkan inom industri, (skog och förädling). 
Kontakter över gränserna öppnar nya möjligheter då t.ex. Uleåborg i norra Finland är en stor 
tillväxtregion och de Ryska storstäderna Murmansk och Arkangelsk som finns och det är bara en 
tidsfråga innan den ryska ekonomin gör sig gällande på allvar. 
 
 
Tabell 2.4 Stora städer i öster 
Ort Antal invånare 
Uleåborg  124 588  (2002-12-31) 
Arkangelsk  407 000  (1994-01-01) 
Murmansk  443 000  (1994-01-01) 
 
(www.stat.fi, 2003) , ( http://members.tripod.com/~argun/region_1.htm, 2003) 
 
 
 

http://www.stat.fi
http://members.tripod.com/~argun/region_1.htm
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2.3 Planområdesförutsättningar 
 

Järnvägsområdet 
 
En stor yta med många möjligheter till utveckling är ”järnvägsområdet”, här finns bl.a. en 
gammal tågstation, taxi utnyttjar området ”typ bangård”. Går det att bygga bostäder här eller 
måste det bli mer buller och vibrationstålig verksamhet? Snöupplag och parkeringsplatser är 
andra tänkbara användningsområden för mark inom järnvägsområdet. 
 
Gamla järnvägsstationen är en byggnad som har bevarandevärde, men inga byggnader från 
järnvägsområdet finns medtagna i bevarandeplanen som antogs av kommunfullmäktige –81. 
Den nya tågstationen medför att vissa byggnader i området får rivas (se mer om stationen i 
avsnittet om tågstationen) 
 
Plats som blir kvar i området utöver den del som järnvägsspåren med säkerhetsavstånd upptar, 
kan nyttjas till parkering. Beroende på utformningen av resecentrumet i sin helhet och den exakta 
linjedragningen för Norrbotniabanans spår, (som vid skrivandet av arbetet fortfarande är oklart, 
samt hur många spår det blir vid stationsläget i centrum), kan det bli frågan om olika lösningar 
för anslutning och parkering. Stora parkeringar kan anläggas norr om järnvägen, där det idag 
finns stora provisoriska parkeringar där uppemot 220 bilar ryms för parkering, eller klämmas in 
på södra sidan om spåret. Norra Järnvägsgatans (se figur 1.3) planerade flytt kommer att krympa 
järnvägsområdet samt leda till att de 220 parkeringsplatserna mellan vägen och järnvägen 
försvinner. Dessa måste ersättas plus det nya behovet av parkering som tågtrafiken alstrar. Men 
en fråga är om alla platser måste ersättas och alla platser för nyalstringen byggas. 
Är det kanske t o m bra att ta bort vissa parkeringsplatser? 
 
Avståndet mellan spårmitt och vägbanekant ska inte understiga 15 m.  
(Vägutredning väg 95 i Skellefteå, 1995) 
 
Perronger 
För att få en uppfattning om perrongernas uppfattning görs här en jämförelse med Umeå Östra 
som planeras för tvåspårighet med en mittplattform eller två sidoplattformer. Huvudplattformen 
kommer att byggas 455 meter lång och en eventuell sidoplattform175 meter. Stationen är tänkt att 
trafikeras med såväl regionala som interregionala och nationella person- och godståg. 
(Lindberg, 2003) 
 

Kvarteren med särskilt intressanta byggnader 
 
Här följer en genomgång av intressanta byggnader inom arbetets avgränsningsområde (Se figur 
1.3). 
 
Kastor Kastor 2 B 

Huset fick bygglov 1914 och har senare byggts om, huset räknas till byggnader med 
väl behållen tidskaraktär.  
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Kommunfullmäktige har beslutat att bevara Kastor 2 B som en del i 
bevarandeprogrammet. 

 Beslut 1982-02-28 
 ( Bebyggelsen i Skellefteå centrum 1982) 
 
 
Aldebaran Aldebaran 2, 5 och 13 norra + södra  

De fyra villorna räknas till byggnader med väl behållen tidskaraktär, samtliga har 
fått byggnadslov mellan 1924 och 1928. Kvarterets nordvästra del där bl a de 
nämnda villorna ligger är med i ”större miljöer A” Här ingår även kvarteren Göta, 
Tule, Skandia, Balder, Björnen och Duvan. 
Kommunfullmäktige har beslutat att bevara Aldebaran 2, 5, 13 norra gathuset + 
södra gathuset som en del i bevarandeprogrammet. 

 Beslut 1982-02-28 
 ( Bebyggelsen i Skellefteå centrum, 1982) 
 

 
 
Foto: 2.1 Villa i kvarteret Aldebaran, (Foto, Patrik Lundberg) 
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Busstation  
 
Skellefteå kommun har planer på att bygga om sin busstation för Skellefteå tätort, parallella 
uppdrag har givits till två konsultfirmor som har tagit fram idéer för hur den nya busstationen 
skall utformas. Det finns även en idé inom kommunen att göra en busstation som skall fungera 
mer som en hållplats och därmed ta mindre plats. Fördelen är att attraktiv mark frigörs dock på 
bekostnad av mark någon annanstans och busstidtabellerna måste anpassas till nya tider m.m. 
Busstationen skall lokaliseras på samma ställe som den nuvarande busstationen, som är mycket 
centralt placerad (röd cirkel i figur 2.1). Nya busstationer har upprättats i Västerbottens läns 
övriga två städer Lycksele och Umeå och Skellefteå står nu på tur. 
 

 
Figur 2.1: Flygfoto (2000-07-06) över avgränsningsområde med inringade stationer, röd busstation och 
blå gamla järnvägsstationen.  

 

Tågstation  
 
En dragning av Norrbotniabanan genom Skellefteå förväntas ske genom en anslutning söderifrån 
via en bro över älven öster om Skellefteå C i närheten av Hedensbyn. Norrbotniabanan följer 
sedan dagens järnvägsdragning genom stadens centrum för att sedan vika av norrut efter 
Degerbyn. En dragning av Norrbotniabanan enligt beskrivningen här öppnar för en möjlighet till 
ett mycket starkt resecentra i centrala Skellefteå med en placering av Norrbotniabanans 
resecentrum i anslutning till busstationen. Den gamla stationsbyggnaden är inom den blå ringen i 
figur 2.1. 
 
Ett alternativ där järnvägens resecentrum placeras utanför Skellefteå tätort finns också, detta 
skulle vara en budgetvariant där godstrafiken får en snabbare väg och de boende i Skellefteå 
slipper störningar från järnvägen genom staden. 
Detta förslag är dock mycket olyckligt för persontrafiken och kan ej accepteras då det slår undan 
järnvägens attraktivitet och den unika möjligheten till ett starkt och attraktivt resecentrum där 
järnvägsresenärerna direkt kan byta till lokalbuss och regionala bussar på ett och samma ställe 
centralt i Skellefteå. 
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Cykeltrafik och cykelparkering 
 
För att få en uppfattning om behovet av cykelparkeringar i området så har kontakter tagits med 
kommuner som planerar för Botniabanans resecentrum. 
 
Umeå  
Resecentrum Umeå Ö väntas få ett behov av totalt 750 parkeringsplatser för cyklar. Som grund 
för detta finns cykelräkningar som visar på 5 300 cyklister som passerar per sommarvardagsdygn. 
(Forsberg, 2003) 
 
Örnsköldsvik 
Behovet av t.ex. cykelparkeringar är mindre omfattande än i Umeå eftersom Örnsköldsvik inte är 
någon större cykelstad, någon bra uppskattning på behovet finns inte men bedöms till ca 500. 
Tätorten är mycket utspridd vilket är en faktor som håller antalet potentiella cyklister till ett 
resecentrum nere. 
(Hellberg, 2003) 
 
Följder för Skellefteå 
Med uppskattningarna från Umeå och Örnsköldsvik som grund så hamnar Skellefteås 
resecentrum på 250-500 parkeringsplatser för cyklar. En uppfattning om vilken yta så många 
parkeringsplatser kommer att ta i anspråk är intressant: 
 
För god standard på en cykelparkering krävs > 0,8 m bredd per cykelparkering, mindre god 
standard 0,6 -0,8 och låg standard 0,4 – 0,6 m. 
 Väljs en utformning med mindre god standard på 0,7m innebär det 0,7 * 2,0 = 1,4m2 per 
cykelparkering. 
(Vägutformning 94) 
 
250-500 cykelparkeringar motsvarar 350-700 m2, detta är inte så mycket i relation till det anspråk 
på markareal som bilparkeringarna tar (se biltrafik och parkering). Men att få en bra lösning på 
cykelparkeringsfrågan är trots det inte helt okomplicerad då cyklister gärna parkerar mycket nära 
entréerna och felplacerade cykelparkeringar som ligger för långt från en entré kan komma att stå 
mer eller mindre tomma, med felparkerade cyklar som följd. För att bidra till att göra cykeln 
attraktiv i konkurrens med kanske främst bilen så bör cykelparkeringar nära entréer prioriteras 
högt. 
 
Antalet cykelplatser som tillsist kommer att behövas är även beroende av hur attraktiva de 
anslutande GC- vägarna blir. 
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Biltrafik och parkering 
 
En jämförelse mellan parkeringsbehovet vid olika resecentrum längs Botniabanan. 
 
Tabell 2.5: Parkeringsbehov i resecentrum längs Botniabanan 
Ort   Korttidsparkering Långtidsparkering Cykelpark ering 
Härnösand   20  100  300 
Örnsköldsvik   30  150  500 
Umeå Ö   30  150  1500 
Umeå C   30  200  1500 
 
Umeå  
Enligt kommunen själva så planeras resecentrum Umeå Ö väntas få ett behov av totalt 150 
parkeringsplatser för bilar. 
(Forsberg, 2003) 
 
Umeå kommer enligt detta att vara i närheten av det beräknade behovet av parkeringsplatser som 
finns att beskåda i tabell 2.4. 
 
Örnsköldsvik 
Örnsköldsvik C blir resecentrum och Örnsköldsvik N blir en regionaltågsstation. Då 
Örnsköldsvik får två resecentrum/hållplatser fördelas parkeringsplatserna, exakt hur det blir vet 
de inte men planerad parkering blir enligt följande: 
 
Örnsköldsvik C 90 + 40 = 130 långtidsparkering 

 40 + 20 = 60 korttidsparkering 
 Totalt = 190 platser 

Örnsköldsvik N Totalt = 50 – 60 platser (något osäker siffra) 
 
Örnsköldsvik planerar således för totalt närmare 250 platser för bilparkering.  
(Hellberg, 2003) 
 
Detta är mycket mer än de 180 parkeringar som är beräknat för resecentrums behov. 
  
 
Följder för Skellefteå 
 
Vid en enkel jämförelse av de resecentrum som har beräknade parkeringsbehov redovisade i 
tabell 2.4 görs en uppskattning för Skellefteås resecentrum. Motsvarande siffra för Skellefteå bör 
landa på ca 150 bilplatser. Skellefteås förhållanden liknar till stor del Örnsköldsviks, 
befolkningsmässigt och med en busstation i anslutning till tätortens centrala resecentrum. 
Örnköldsviks kommun planerar för ca 250 platser och det är en rimlig nivå även för Skellefteå. 
 
Ett stort antal parkeringsplatser för att tillgodose det nyalstrade behovet kommer att ta upp stora 
ytor om det inte blir frågan om lösningar i form av parkeringshus eller liknande. 
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Tabell 2.6 Ytbehov för olika antal parkeringsplatser 
Antal bilparkeringar Ytbehov (m 2) 
100  1900 - 2000   
150   2850 - 3000 
200   3800 - 4000 
250   4750 - 5000 
300   5700 - 6000 
 
 
Konsultuppdragen för busstationen visar på två snygga lösningar för busstationen där även ett 
framtida resecentrum för tåg finns utsatt. Vad gäller parkeringsplatser så har dock 
konsultfirmorna dragit ned på platser i området mot dagens nivå. Till detta kommer det nya 
behovet av parkering som genereras av stationen för Norrbotniabanan (150-250) samt att det 
finns ett beslut på att flytta Norra Järnvägsgatan en bit längre söderut vilket äventyrar ett område 
som idag används för parkering med plats för över 200 bilar. 
 
Dagsläget gällande parkeringsplatser i Skellefteå kring det framtida resecentrumet: 
 
Tabell 2.7: Inventering av parkeringsplatser utförd 2003-04-22, ca 14 på dagen 
Plats    Antal p- platser 
Bilvårdscentrum   12 
Busstationen    42 + 3 taxi 
Torggatan/Södra Järnvägsgatan parkeringsplatsen 37 
Torggatan    6 
Framför röda huset   ca 33 
Grand bioparkering   68 
Norra Järnvägsgatan västra  32 förhyrda + ca 60 
Norra Järnvägsgatan östra ca 130 + (ca12 används nu som 

avställningsyta) 
TOTALT    Ca 420 
 
 
Totalt på Norra Järnvägsgatan så fanns det ca 220 parkeringsplatser ca hälften nyttjades vid tiden 
för inventeringen. Dessa riskerar att försvinna vid en flytt av Norra Järnvägsgatan. Resecentrums 
behov ligger på ca 150 långtid +30 korttid och det totala behovet inom inventeringsområdet, 
(med Norrbotniabanan i drift), blir i närheten av 500 parkeringsplatser. 

Gående 
 
Området kring ett modernt resecentrum ska göra resecentrumet tillgängligt, med det menas att 
inga handikappgrupper blir utestängda från att resa. En satsning på tillgänglighet för 
rörelsehindrade, synskadade m.fl. leder i de allra flesta fall till en bättre tillgänglighet även för 
personer utan funktionsnedsättningar. Några konkreta exempel på saker att tänka på är lutningen 
på GC- vägar, ledstråk för synskadade och tydlig och pedagogisk information för de med 
kongnitva handikapp samt barn och personer som inte behärskar svenska språket. 
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Anslutningar med taxi eller buss 
 
Angöringen med taxi till resecentrum är också något som gör anspråk på det direkta närområdet 
kring resecentrumet.  

 
 

Övriga tvåhjulingar (utöver cykel) 
 
 
Motorcyklar 
Inga siffror från Umeå eller Örnsköldsvik finns att tillgå i denna fråga heller. Areal för 
motorcykelparkeringar fås fram enligt följande: 
 
2m2 (1m*2m) ger plats för en motorcykelparkering, ytterligare 1-2 m2 tillkommer för att 
motorcyklarna skall kunna angöra. 
 
Mopeder 
Hur mycket plats upptar parkering för mopeder? Någon uppskattning på parkeringsbehovet för 
mopeder har inte gjorts i Umeå eller Örnsköldsvik. Mopeder tar lite mindre yta i anspråk än 
motorcyklarna. 
 

VÄGARNA 
 
Lasarettsvägen 
Tankar finns på att förlänga Lassarettsvägen söderut och koppla ihop den med södra 
Lasarettsvägen och sedan bygga en bro över älven. Detta skulle medföra ökad trafik längs 
Lasarettsvägen.  
(Eriksson, 2003) 
 
E4 
E4 genom centrum är Skellefteås mest trafikerade väg. Skellefteå tätort har egentligen bara en 
större bro nämligen Viktoriabron (dessutom finns två mindre, ena enkelriktad för biltrafiken, och 
den andra en smal träbro, den klassiska Lejonströmsbron). En mycket stor del av Skellefteås 
interntrafik samt genomfartstrafiken går över Viktoriabron och sedan vidare längs E4. 
 
Tankar kring två nya broar i Skellefteå har cirkulerat, en östralänken- bro och en centrumbro. En 
bro i öster skulle kunna sänka trafiken på E4 med ca 10 000 fordon/dygn 
(Eriksson, 2003)  
 
Norra Järnvägsgatan 
Denna väg skall flyttas söderut för att de boende längs gatan störs för mycket nu när trafiken har 
ökat, beslut på flytten finns så det är bara en tidsfråga innan det genomförs. Efter flytten kommer 
det att ges plats för en GC- väg när Norra Järnvägsgatan flyttas. 
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Vad händer med parkeringsområdet söder om Norra Järnvägsgatan? Här finns nu stora, enkla och 
billiga parkeringsytor på bägge sidorna om tunneln. När Norra Järnvägsgatan flyttas ryms inte 
parkeringarna längre. Dessa parkeringar inrymmer ca 220 parkeringsplatser och om dessa 
försvinner så skapas ett stort tryck på parkeringarna i centrum.  
Ett framtida resecentrum kan ha sin huvudsakliga bilangöring från Norra Järnvägsgatan. 
 
Södra Järnvägsgatan 
Södra Järnvägsgatan kan få en viktig roll för buss (möjligen även lokalbuss), taxi samt för 
angöring till resecentrum för bilar. Ett alternativ är att den mer eller mindre stängs av, för att göra 
resecentrumet till en starkare enhet genom att barriären till viss del försvinner om biltrafiken tas 
bort från vägen. GC- stråket kan placeras här istället för vid Norra Järnvägsgatan. 
 
Kanalgatan 
Flera möjliga framtida utformningar och funktioner är tänkbara för Kanalgatan:  

• fyra fält 
• två fält 
• busstrafik eller ej  
• ren bussgata  
• helt avstängd 
• förbättrad framkomlighet 

 
Här finns massor av varianter för framtiden, större förändringar här tros vara tunga att ro i land då 
det troligtvis är svårt att få ett opinionsmässigt stöd. 
 
Trädgårdsgatan 
Trädgårdsgatan bör utvecklas till ett attraktivt och tillgängligt huvudstråk för GC, stråkets 
sträckning bör vara från järnvägens resecentrum till stadshuset Brinken alternativt ända ner mot 
älven. 
 
Torggatan 
Här kan mark tas i anspråk för en funktionell busstation, med följden att Torggatan blir gågata. 
 
GC- nätet  
 
Viktig fråga då cykelnätet måste vara attraktivt för att den breda massan ska kunna se det som ett 
alternativ till t ex bil. En stor satsning på GC- nätet bör göras in mot resecentrumet och 
därigenom även in mot stadens centrum. 
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2.4 Swot- analys 
 
Ett verktyg som finns presenterat i SAMS är swot- analysen, den är tänkt som ett hjälpmedel för 
att få en överblick genom att lista styrkor, svagheter, möjligheter och hot. 
 
En genomgång av Skellefteås förutsättningar och framtid gav dessa punkter. 

Styrkor (egna): 
 
• Skellefteås storlek är lämplig för att bygga ett ekologiskt hållbart samhälle ca 70 000 invånare 

(20 000 – 100 000) Tätortens miljöprofil skulle kunna göra staden känd. 
SAMS Miljöinriktad fysisk planering.  
 

• Handelns minus på 196 milj.kr dvs handeln tappar köpkraft till andra kommuner, stoppas och 
blir istället en plussiffra med satsningar i centrum samt handelsområdena kring OBS på 
Anderstorp (södra infarten vid E4) samt ett nytt handelsområde i Solbacken (norra infarten 
vid E4). Nyetablering av något eller några större företag IKEA, Claes Olssons (ska flytta in i 
centrala Skellefteå), eller liknande som attraherar kunder bosatta även utanför kommunen. 
( VF artikel ”Satsning ska vända handelsunderskott”, lördag 12 april 2003)  
 

• Egna företagandet ökar, SKERIA (Skellefteå campus) växer, 
Forskning kring biologisk och miljövänligare gruvindustri etableras i Boliden 
Klassiska ting från orten slår internationellt, Västerbottensost, andra liknande 
Kommunen lyckas sätta sitt namn på kartan, åtminstone i Sverige och grannländerna i norr. 
Reklam för kommunen. 

 
• Idrott på elitnivå ger Skellefteå god marknadsföring och de boende i kommunen känner en 

glädje och stolthet över staden. Detta kan ske genom att t.ex. Skellefteå AIK etableras som en 
elitserieklubb i hockey och bygger ut/nytt. Kanske även framgångsrik damhockey? 
Innebandyn får ett av sina starka fästen i Skellefteå med elitlag på dam och herrsidan med 
betydligt större omsättning och status än idag. I någon av sporterna kan Skellefteå vara med i 
någon europaliga. Skellefteå får framgångar även inom helt andra idrottsgrenar.  

 
• Nybyggandet av bostäder, industrilokaler, handel, kontor och infrastruktur drar igång och får 

kringeffekter.  
Kultur och nöjeslivet blomstrar tack vare att den unga befolkningen stannar och nya 
ungdomar flyttar in. 
 

Möjligheter (yttre): 
 

• Norrbotniabanan öppnar realistiska möjligheter för daglig arbets- och studerandependling till 
bl a. Luleå och Umeå. 
Östliga kontakter, stor potential, Finland (Uleåborg mm) nordvästra Ryssland ( t ex 
Murmansk, Arkangelsk) 
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(Se mer om Norrbotniabanan i kapitel 2.2) 
 
• Befolkningsminskningen vänds, födelsetalen ökar och inflyttning från andra håll babyboom, 

värderingarna i samhället går mot att uppskatta och värdera familjelivet och barnafödande i 
högre grad än idag. 
Förutsättningarna för barnfamiljer förbättras, skola, barnbidrag, föräldraledighet med 
gynnsamma ekonomiska förutsättningar. 

 
 
 

Svagheter (egna):   
 
• Satsningarna på handel ger inte de positiva effekterna som förväntas, utan Skellefteborna 

passar på att göra stora shoppingresor när de besöker andra städer. Samtidigt misslyckas 
Skellefteå med att locka inlandsbor och boende i grannstäderna att komma till Skellefteå för 
att handla.  

 
• De vikande resurserna går till avveckling istället för utveckling då ett vikande underlag 

medför att utbyggda resurser förblir outnyttjade och för att slippa underhållningskostnader får 
resurser läggas på att riva och ta bort byggnader och vägar mm. 

 

Hot (yttre):   
 
• Avfolkning, flyttlassen går mot storstäder och universitetsstäder. 

Skellefteå blir en avfolkningsbyggd mellan norra Norrlands kustcentrum i Luleå och Umeå. 
De som flyttar är de unga vilket medför problem med åldersstrukturen – kollaps med omvänd 
pyramid. 
 

• Avstannande satsning på högre utbildning. De större universitetsorterna Luleå och Umeå 
släpper ut mindre platser och/eller folk väljer att studera i större orter och vänder de mindre 
ryggen. 
 

 

Summering av swot- analysen 
 
Det finns många möjligheter för en kommun som Skellefteå, men även många hot. Den negativa 
befolkningstrenden och orsakerna till den är viktiga att komma åt för att staden ska utvecklas. 
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3 Mål, indikatorer och nyckelfrågor 
 

3.1 Allmänt om mål 
 
Målen delas upp i olika kategorier som ibland kan gå in i varandra. I avsnittet om ekologiska mål 
behandlas främst de 16 miljökvalitetsmålen som även behandlar aspekter som egentligen inte är 
strikt ekologiska utan egentligen hör mer till någon av de övriga kategorierna. 
 

3.2 Indikatorer  
 

Allmänt om indikatorer 
 
Till målen väljs planindikatorer som på ett tydligt sätt ger en indikation på vilka framtidsbilder 
som bäst uppfyller målen, det är önskvärt att indikatorerna är enkla att följa upp. I följande 
avsnitt om ekologiska mål finns det med ett antal tänkbara planindikatorer till varje mål. Flera av 
de planindikatorer som sedan används i konsekvensbeskrivningen (kapitel 5) är tagna från dessa 
planindikatorer, rakt av eller som en omformulering. 
(Planera med miljömål! Miljöinriktad fysisk planering) 
 

3.3 Ekologiska mål  

De 15 miljökvalitetsmålen – och dess relevans för fysisk planering 
 
I april 1999 antog riksdagen de 15 miljökvalitetsmål som föreslagits av regeringen i 
propositionen 1997/98:145. Av propositionen framgår att miljökvalitetsmålen ska vara 
vägledande för den fysiska planeringen. Senare har även ett 16:e miljömål tillkommit. 
Bland dessa mål så finns det mål som inte enbart är ekologiska mål utan även går in i sociala och 
ekonomiska mål. De 16 målen med relevans för arbetet tas upp i sin helhet under rubriken 
ekologiska mål.  
 
Alla de 16 miljökvalitetsmålen 
Mål 1: Frisk luft 
Mål 2: Grundvatten av god kvalitet 
Mål 3: Levande sjöar och vattendrag 
Mål 4: Myllrande våtmarker 
Mål 5: Hav i balans samt levande kust och skärgård 
Mål 6: Ingen övergödning 
Mål 7: Bara naturlig försurning 
Mål 8: Levande skogar 
Mål 9: Ett rikt odlingslandskap 
Mål 10: Storslagen fjällmiljö 
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Mål 11: God bebyggd miljö 
Mål 12: Giftfri miljö 
Mål 13: Säker strålmiljö 
Mål 14: Skyddande ozonsikt 
Mål 15: Begränsad klimatpåverkan 
Mål 16: Ett rikt växt- och djurliv 
 
En genomgång av de för examensarbetet relevanta målen (1, 3, 8, 9, 11 och 15) följer här. All 
information om målen som följer här är hämtade från ”SAMS – Miljöinriktad fysisk planering; 
Bilaga 1 Miljömål och indikatorer i fysisk planering” En gallring har gjorts för att ta ut de 
planindikatorer som kan vara intressanta för planeringen i examensarbetet. Mål 16 har också viss 
betydelse i och med att central bebyggelse inte kommer i konflikt med lika många naturvärden.  
 

Mål 1: Frisk luft 
 
Relevans för fysisk planering: Mål nr 1 har hög relevans för fysisk planering. 
Närmast berörda aktörer/sektorer: Trafiksektorn, energi- och värmeproduktionssektorn, 
industri, byggnads- och anläggningssektorn, kommuner, enskilda. 
Problem: Huvudproblemet är användning och förbränning av fossila bränslen som kan ge 
upphov till hälsoproblem för människor, växter och djur. Det rör sig bl a om utsläpp av 
cancerframkallande, försurande och övergödande ämnen, förhöjda halter av marknära ozon samt 
flyktiga organiska ämnen. De problem som kan hanteras i fysisk planering är främst relaterade till 
trafiken samt produktion och distribution av värme. 
(SAMS – Miljöinriktad fysisk planering, 2000) 
 
Relevans för examensarbetet: Mål 1 har hög relevans. 
 
Intressanta planindikatorer 
1. Bebyggelsens lokalisering i förhållande till viktiga knutpunkter för kollektivtrafik, t.ex. 

uttryckt som andel hushåll med visst gångavstånd till strategiskt viktiga bytesplatser i 
kollektivtrafiksystemet ökar eller minskar om plan genomförs. 

2. Andel hushåll med ex. v. max 400 m till service ökar eller minskar om planen genomförs. 
3. Areal grönområden i tätortsmiljön som kan ta upp luftföroreningar; ökar eller minskar om 

planen genomförs 
4. Andel av befolkningen med tillgång till sammanhängande separata cykel- och gångbanor av 

viss standard ökar eller minskar om planen genomförs. 
5. Andel ”funktionellt utformade kollektivknutpunkter (t.ex. tågstationer med anslutande 

parkeringar; bussanslutningar; bostäder, arbetsplatser, service mm) ökar eller minskar om 
planen genomförs. 

 
(SAMS – Miljöinriktad fysisk planering, 2000) 
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Mål 3: Levande sjöar och vattendrag 
 
Relevans för fysisk planering: Miljökvalitetsmål 3 har hög relevans för fysisk planering. 
Närmast berörda aktörer/sektorer: Kommuner, energiproduktion, jord- och skogsbruk, 
naturintressen, reningsverk. 
Problem: Hoten mot våra sjöar och vattendrag är främst utsläpp av föroreningar till vatten, mark 
och luft. Det handlar om påverkan i form av exploatering, störning och slitage, näringsläckage, 
utsättning av främmande arter samt utarmning av den biologiska mångfalden. 
(SAMS – Miljöinriktad fysisk planering, 2000) 
 
Relevans för examensarbetet: Mål 3 har viss relevans för examensarbetet 
 
Intressanta planindikatorer 
• Trafikmängd och därmed föroreningsbelastning i närhet av vattendrag ökar eller minskar om 

planen genomförs. 
• Andel av befolkningen med gång- eller cykelavstånd till badsjö före resp. efter planens 

genomförande 
(SAMS – Miljöinriktad fysisk planering, 2000) 

Mål 8: Levande skogar 
 
Relevans för fysisk planering: Miljökvalitetsmål 8 har relevans för fysisk planering. 
Närmast berörda aktörer/sektorer: Skogsbruket, skogsindustrin, naturvård. 
Problem: Det pågår en artutarmning och den biologiska produktionsförmågan är hotad genom 
försurning och det intensiva skogsbrukets driftsmetoder med bl a fragmentisering och uppslitning 
av skogsekosystemen. 
(SAMS – Miljöinriktad fysisk planering, 2000) 
 
Relevans för examensarbetet: Mål 8 har viss relevans. 
 
Intressanta planindikatorer 
• Ökar eller minskar fragmentiseringen av sammanhängande orörda skogsområden med värde 

för biologisk mångfald, rekreation, kulturmiljö om planen genomförs? 
(SAMS – Miljöinriktad fysisk planering, 2000) 

 

Mål 9: Ett rikt odlingslandskap 
 
Relevans för fysisk planering: Miljökvalitetsmål 9 har relevans för fysisk planering. 
Närmast berörda aktörer/sektorer: Jordbruket, natur- och kulturmiljövården. 
Problem: Hotet mot odlingslandskapet består främst i att vissa marker utnyttjas alltför intensivt 
med bekämpningsmedel och konstgödsel medan andra delar inte sköts alls eller har för svag 
skötsel. Viktigast för den biologiska mångfalden i odlingslandskapet är att miljöler med låg 
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kontinuitet av skötsel bibehålls och sköts.  Sådana miljöer är till exempel artrika ängs och 
hagmarker. 
(SAMS – Miljöinriktad fysisk planering, 2000) 
 
Relevans för examensarbetet: Mål 9 har viss relevans. 
 
Intressanta planindikatorer 
• Kan arealen jordbruksmark förväntas öka eller minska om plan genomförs? 
(SAMS – Miljöinriktad fysisk planering, 2000) 
 

Mål 11: God bebyggd miljö 
 
Relevans för fysisk planering: Miljökvalitetsmål 11 har mycket hög relevans och den fysiska 
planeringen är i flera fall avgörande för att förverkliga miljökvalitetsmålet. 
Närmast berörda aktörer/sektorer: Kommuner och medborgarna, byggsektorn, trafikverken, 
renhållning- och energibolagen samt länsstyrelserna och andra regionala organ. 
Problem: Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en god lokal, regional och global miljö. Natur och kulturvärden ska tas tillvara 
och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt 
så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Problemet idag 
är att dessa förhållanden inte gäller överallt. 
(SAMS – Miljöinriktad fysisk planering, 2000) 
 
Relevans för examensarbetet: Mål 11 har hög relevans. 
 
Intressanta planindikatorer 
• Förändring av antal och andel boende inom området där bullerstörning över- eller understiger 

riktvärden inom- och utomhus om planen genomförs. 
• Andel av ny bebyggelse som tillkommer på redan ianspråktagen mark då planen genomförs. 
• Förändring efter planens genomförande av andel viktiga målpunkter som kan nås med ”nära” 

cykelavstånd (under 5 km) från bostadsområden (och kollektivtrafikpunkter). 
• Finns tillgång till sammanhängande separata cykel- och gångbanor av god standard? Ökar 

eller minskar deras längd och tillgänglighet om planen genomförs? (koppling till Mål 1: Ren 
luft) 

• Andel trafikkorsningar med prioriterad cykelframkomlighet före biltrafik då plan genomförs. 
Jämfört med förhållandena före planen. 

• I planen angivna besöksfrekventa lokaler och verksamheter nära kollektivtrafikstråk. Ökar 
eller minskar jämfört med tidigare förhållanden. 

• Andel sträckor och knutpunkter i plan, där kollektivtrafikens framkomlighet prioriterats före 
biltrafik, ökar eller minskar om planen genomförs. 

• Grönstrukturytan ökar eller minskar inom tätorten om planen genomförs. 
• Andel av bostäderna i olika områden som har god tillgänglighet till strövterräng (på mindre 

än 500m avstånd). 
• Ökar eller minskar andelen hårdjord yta om planen genomförs? 
(SAMS – Miljöinriktad fysisk planering, 2000) 
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Mål 15: Begränsad klimatpåverkan 
 
Relevans för fysisk planering: Miljökvalitetsmål 15 har relevans. 
Närmast berörda aktörer/sektorer: trafiksektorn, energisektorn, industrin. Målet riktar sig 
även till alla i samhället som konsumenter av energi. 
Problem: På grund av ökad halt av växthusgaser riskeras icke önskvärd förändring av det globala 
klimatet. 
(SAMS – Miljöinriktad fysisk planering, 2000) 
 
Relevans för examensarbetet: Mål 15 har hög relevans. 
 
Intressanta planindikatorer 
• Bebyggelsens lokalisering i förhållande till viktiga knutpunkter för kollektivtrafik, som t.ex. 

mäts via andel hushåll med visst gångavstånd till strategiskt viktiga bytespunkter i 
kollektivtrafiksystemet. Ökar eller minskar denna andel om planen genomförs? 

• I planen redovisade krav på utformning av t.ex. resecentra i form av anslutning till tåg, buss 
taxi och parkeringar för bil och cykel förväntas öka/minska kollektivtrafikens tillgänglighet 
och attraktivitet. 

• Tillgången till sammanhängande separata gång- och cykelbanor av viss standard ökar eller 
minskar om planen genomförs. 

• Effektivare samordning av godstransporter möjliggörs, eller möjliggörs inte om planen 
genomförs. 

(SAMS – Miljöinriktad fysisk planering, 2000) 
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3.4 Sociala mål 
 
Trivsel, rättvisa och en vacker stadsbild är viktigt. En bra stad socialt sett kan bli attraktiv och 
locka till sig människor och olika investeringar. Här följer de valda sociala målen: 
 
• Estetiskt tillfredsställande stadsmiljö (kan egentligen vara allt mellan två ytterligheter, en 

bevarande och en nyskapande, detta blir därför lite av en smaksak och därför oerhört svårt att 
bedöma)  

 
• Jämställdhet  

T.ex. lägenheter/villor, kollektivtrafik/ bilism, detta är exempel på saker som värderas olika 
av män och kvinnor. Kollektivtrafiken är viktig för jämställdheten då den nyttjas mer av 
kvinnor (män kör bil) o.s.v. 

 
• Befolkningsutveckling, denna punkt är viktig då befolkningsutvecklingen har många effekter, 

ekonomiska och psykologiska. I en växande region frodas ofta optimism och resurser läggs 
på utveckling. I avfolkningsbyggd försvinner service och resurser kan inte läggas på 
nyskapande i någon större omfattning. Pengar går till att riva då underhåll av för stora 
vägsystem och för många hus m.m. gör det dyrt. Minskat skatteunderlag, ond cirkel. 

 
• Tillgänglighet, alla ska ha goda möjligheter att nyttja resecentrumet. Handikappanpassning 

EU-kommissionen har utnämnt år 2003 till det Europeiska Handikappåret. Huvudsyftet med 
året är att öka kunskaperna inom EU om: 
1. Hur det är att leva med en funktionsnedsättning. 
2. Samhällets ansvar för människor med funktionshinder. 
3. Vilka hinder som måste undanröjas för att människor med funktionshinder ska kunna bli 
lika delaktiga i samhället som alla andra. 

(http://www.hso.se, 2003-02-10) 
 

http://www.hso.se
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3.5 Ekonomiska mål 
 
Ekonomin är alltid en viktig aspekt då behoven och önskemålen är oändliga medan resurserna på 
ett väldigt tydligt sätt är begränsade. 
 
• Satsningar som ger en bra effekt på samhällsekonomin beaktas särskilt, viktigt här är att hela 

regionen får en positiv ekonomisk trend. 
 

• Utrymme för exploatering med bostäder, handel, kontor eller liknande i attraktiva lägen. 
 
• Främja företagandet i bygden. Detta kan ske genom förbättrad infrastruktur m.m. 
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3.6 Nyckelfrågor 
 

Allmänt 
 
Vilka frågor är av särskilt intresse vid planering kring ett nytt resecentrum i en stad med 
Skellefteås förutsättningar? 
 
Sex punkter som är mycket viktiga att lösa och som tillsammans ger en bra lösning på 
planeringen för och kring resecentrum: 
 
• Luftkvalitén i centrum 
 
• Tillgänglighet 
 
• Estetiskt lyft, (grönska och materialval m.m.) 
 
• Bevarande av byggnader och miljöer av särskilt intresse 
 
• Attraktiva anslutningar med kollektivtrafik och GC. 
 
• Utrymme för exploatering med bostäder, handel, kontor eller liknande i attraktiva lägen. 
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4 Framtidsbilder 
 

4.1 Allmänt 
 
Olika sätt att nå målen beskrivs i detta avsnitt som olika framtidsbilder för hållbar utveckling. 
Tanken är att här beskriva olika vägar, för att sedan i kapitlet Konsekvensbedömning granska de 
olika vägarna med hjälp av indikatorerna från föregående kapitel. Arbete med att ta fram olika 
framtidsbilder har gjorts av naturvårdsverket och presenteras i rapporten från –98 ”Sverige år 
2021 – vägen till ett hållbart samhälle”. I rapporten presenteras två skilda utvecklingsvägar för att 
nå målet med ett hållbart samhälle. Den ena kallas för ”Vägvinnaren” och bygger på storskaliga 
lösningar, reningsverk, tät bebyggelse o s v. Den andra möjliga vägen att gå kallas för 
”Stigfinnaren” den bygger på småskalighet lokala lösningar och gleshet.  
 
I detta examensarbete tas tre framtidsbilder fram. De två första enligt naturvårdsverkets 
Vägvinnaren och Stigfinnaren, slutligen så tas även en tredje framtidsbild fram (inspirerad av 
SAMS fallstudie för Storuman). Denna tredje framtidsbild är en blandning av Vägvinnaren och 
Stigfinnaren och får därför namnet ”Vägfinnaren”, (stigvinnaren som SAMS kallade den i sin 
fallstudie)  
 
Möjligheten att realisera de olika framtidsbilderna samt effekterna av de olika vägarna att gå är 
beroende av kommunens framgång på andra plan. Vid ett trendbrott för Skellefteå 
befolkningsmässigt och ett gynnsamt företagsklimat med lokal högkonjunktur så blir trycket på 
byggande större och fördelarna med kompakt byggande ökar. Swot- analysen uppmärksammar 
den osäkerhet som finns med många hot och möjligheter, och varåt det bär på längre sikt är idag 
omöjligt att säga. Den fleråriga befolkningsminskningen för Skellefteå har blivit en långvarig 
trend, men det finns absolut ingen naturlag som säger att det måste förbli så. 
 
 

4.2 Vägvinnaren (storskaliga lösningar) 
 

Resecentrum  
 
Tågstationen måste vara tillgänglig för alla. 
Tågstationen bör ha en funktion som länk över barriärerna från järnvägsspåren och kanske även 
Södra Järnvägsgatan.  Kopplingen till busstationen bör vara stark och ingångar bör finnas på rakt 
motsatta sidor om Södra Järnvägsgatan, möjligheten att länka samman järnvägsstationen och 
busstationen i en luftbro mellan byggnaderna bör undersökas. Tänkbar lösning är att passagen 
sker som en tunnelförbindelse under Södra Järnvägsgatan. 
 
Tågstationen fungerar här som ett landmärke och placeras så att den blir synlig längs större delen 
av Trädgårdsgatan och gör centrala staden enklare att orientera sig i. Tågstationen är här en 
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relativt hög byggnad hänsyn bör dock tas till hur byggnaden skuggar sin omgivning, detta blir då 
begränsande för byggnadens höjd och omfång.  
 
Möjligheten att koncentrera resecentrumets och busstationens parkeringsbehov till ett gemensamt 
parkeringshus som delvis placeras under resecentrum och mot järnvägen. Direktkontakten med 
resecentrumet för järnvägen kan kompletteras med en skyddad förbindelse över Södra 
Järnvägsgatan i form av glasad luftbro alternativt under Södra Järnvägsgatan som en 
tunnel/kulvert. I delen mot Södra Järnvägsgatan kommer butiker, restauranger kontor mm 
inrymmas, eventuellt även bostäder i de övre våningarna med Parkeringshuset som bullerbarriär 
mot järnvägen. Det är en fördel om vettiga in- och utfarter till parkeringshuset skapas både från 
öster och väster så att trafiken inte behöver passera Södra Järnvägsgatan vid resecentrum och 
busstationen. Önskvärt vore det om även anslutning från Norra Järnvägsgatan till parkeringshuset 
går att lösa. Busstationsbyggnaden får i detta alternativ skjuta på höjden den med, kanske inte 
som ett höghus men varför ska den vara ett enda plan? Utrymme för kontor eller bostäder i 
ytterligare 2-4 våningar skulle smälta in bra utan att direkt skugga för mycket, hänsyn bör här tas 
för solexponeringen av Trädgårdsgatan. 
 

Boende/kontor mm 
 
Satsning på ett högt exploateringstal (2-4) och storskaligt byggande. Punkthus med upp till 12 - 
15 våningar byggs på järnvägsområdet närmast lasarettsvägen, eller på tomter längs södra sidan 
av Södra Järnvägsgatan. Ett alternativ är en tät innerstadsmodell med 4-6 våningshus för att 
möjliggöra exploateringen så satsas det på fasader och fönster som kraftigt dämpar buller, 
järnvägen förses med bullerplank eller liknande. I Vägvinnaren nyttjas det unika läget (centralt + 
knutpunkt för kollektivtrafik) för bostäder, kontor, handel, bio m.m. Resecentrumet bör ha 
kontor/bostäder och lokaler för övrig icke störande verksamhet och tillåtas skjuta upp i höjd. 
Även busstationen byggs robust så att det senare kan läggas på några våningar för bostäder och 
kontor m.m. 
 

Grönytor/Parker 
 
Satsning på stora sammanhållna grönområden i form av t ex ”gröna fingrar” in i tätorten. Detta är 
svårt att få in så centralt som in till planområdet och frågan är om det är värt att försöka. Det 
öppna området där det är enklast att ha en grön kil är i direkt anslutning till järnvägen och den 
flitigt trafikerade Norra Järnvägsgatan. Koncentrationen av bebyggelse och kontor mm i 
planområdet ger dock förutsättningar för att skapa gröna kilar in mot området samt att spara 
jungfruliga områden i stadens utkanter från exploatering. 
 
Inga egentliga grönområden/parker skapas här då marken är värdefull i sin närhet till centrum och 
den stora knutpunken för kollektivtrafik i regionen. Möjligt med park om den går att göra 
attraktiv, vacker och relativt ostörd. I annat fall så får det vara. Parken måste bli så attraktiv att 
den verkligen nyttjas. 
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Tankar på en liten park mellan gamla järnvägsstationen och det nya resecentrumet finns, hur 
attraktiv blir en sådan park egentligen, är det för mycket störande buller osv från järnvägen 
framförallt men även från Södra Järnvägsgatan. 
 

Parkering 
 
Lösningen på parkeringsfrågan blir ett eller två ”parkeringshus” i form av källarparkeringar i de 
nya lokalerna (möjlig placering järnvägsområdet, i kvarteret Orion, Regulus eller annan 
placering). Alternativ lösning är underjordisk parkering under busstorget/torget/järnvägsområdet 
med nedfart från Kanalgatan eller annan gata. 
 
Parkeringshus som barriär mot järnvägen, tanken är här att integrera parkeringshuset med 
järnvägsstationen och ha parkeringsplatser i källarplan samt mot järnvägssidan. 
Resecentrumbyggnadet trycks så nära järnvägen som bara är möjligt med hänsyn till 
säkerhetsavstånd.  
 
Här tillämpas tredimensionell fastighetsindelning, parkering i källar- samt bottenplan och 
restaurang, kontor och eventuellt bostäder högre upp. 
 
Förslaget för parkeringsfrågan blir i vägvinnaren en byggnation av ett parkeringshus i direkt 
kontakt med resecentrum och låter byggnaderna skjuta upp i höjden, åtminstone 
resecentrumdelen som då fungerar som ett tydligt landmärke. Delen mot de lägre 
handelsbyggnaderna i öster får smälta ihop med de lägre byggnaderna som redan finns där. 
 
Grävs järnvägen ner skapas det bra förutsättningar för större markparkeringar som har sina 
anslutningar från Norra Järnvägsgatan. 

Vägar 
 
Här önskas att få förlägga rätt mycket i tunnlar liksom för parkeringsplatserna. Detta är dock 
knappast ekonomiskt rimligt. 
 

 

4.3 Stigfinnaren (småskaliga lösningar) 
 

Resecentrumet  
 
Busstationen byggs om enligt modern standard med särskild hänsyn till tillgängligheten. 
Tågstationen hålls så enkel som möjligt genom en komplettering av befintlig järnvägsstation med 
glastillbyggnad eller en ny enklare järnvägsstation belägen på järnvägsområdet vid slutet av 
Trädgårdsgatan. 
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Boende/kontor mm 
 
Småskaligt byggande eller inget byggande alls förutom ett resecentrum för tågtrafiken. 
Resecentrum byggs för tågtrafiken utan tillbyggnader för bostäder, kontor, möjligen en kiosk 
eller liknande i anslutning till biljettförsäljningen för tåget. Eventuellt nybyggande av bostäder 
och kontorsbyggnader sker utanför utredningsområdet, ekobyar som har egen småskalig servis 
samt lokaler för arbetsplats i sin absoluta närhet, integrering av mindre kontor mm. I första hand 
bebyggs redan ianspråktagen mark och i andra hand jungfrulig mark. 
Lokaler som rivs ersätts med öppna ytor. 
 

Grönytor/Parker 
 
Försök att nyttja marken till mer grönytor för att främja luftkvalitén och ge möjlighet till lokalt 
omhändertagande av dagvatten genom infiltration. Så öppet som möjligt med utrymme för parker 
träd och grönska. Rivningstomter blir parker, ibland med inslag av mindre parkeringsytor. 
 

Parkering 
 
Små parkeringar här och där, större parkeringsytor i resecentrums absoluta närhet. Inga 
parkeringshus byggs men källarparkering i mindre skala förekommer. 

Vägar 
Inga större vägförändringar i form av nedgrävningar och korsningar i olika plan. 
Någon väg stängs eventuellt av och blir gågata. 
 

4.4 ”Vägfinnaren”  (kompromissförslag) 
 

Allmänt 
 
Här görs ett försök att plocka ihop godbitarna av de båda framtidsbilderna Vägvinnaren och 
Stigfinnaren för att se om en kombination ger ett bättre resultat än att gå stenhårt på den ena eller 
den andra av framtidsbilderna. 
 

Resecentrumet (Tågstationen + Busstationen) 
 
Busstationsbyggnaden får skjuta på höjden i ytterligare 2-3 våningar likt alternativet i 
Vägvinnaren. Själva tågstationsdelen blir här en bantad version av Vägvinnaren, utrymmen för 
service och handel hålls nere och byggnaden tillåts inte skjuta upp i höjd mer än byggnaderna 
som redan finns i närområdet d v s 2-4 våningar. 
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Boende/kontor mm 
 
Relativt tätt, motsvarande dagens centrumkvarter, det som blir kvar görs som t ex grönytor. 
Husen tillåts inte att skjuta upp i höjd mer än omkringliggande byggnader. De nya byggnaderna 
följer Skellefteås byggtradition utan att sticka ut.  
 

Grönytor/Parker 
 
Det som finns idag bevaras och piffas upp, inga nya stora grönytor tillkommer. 
 

Parkering 
 
Mest öppna markparkeringar, källarparkeringar under nya byggnader blir också aktuellt för att ha 
möjlighet att bevara gröna ytor i området. 
 

Vägar 
 
Inga större förändringar görs på vägnätet. 
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5 Konsekvensbedömning 
 
 

5.1 Konsekvensbedömningen  
 
 
Här följer genomgång av hur de tre framtidsbilderna står sig gentemot planindikatorerna. En 
bedömning görs där framtidsbilderna tilldelas ett värde 0, 0.5, eller 1, där 0 är en märkbar 
försämring gentemot nuläget 0.5 är oförändrat och 1 en märkbar förbättring. Denna bedömning 
görs för varje planindikator. Framtidsbildernas värde multipliceras sedan mot planindikatorns 
viktning. Varje planindikator har tilldelats tre viktningar i en skala 0-5, en viktning för varje 
kategori av mål, (ekologiska, sociala och ekonomiska). Noll innebär att indikatorn saknar 
relevanss, detta skrivs som 0 eller -, sendan går skalan upp till 5 som innebär att indikatorn har 
mycket stor betydelse. 
 
Planindikatorerna 1-9 är tagna från eller härledda ur det urval av intressanta planindikatorer som 
finns medtagna i kapitlet om ekologiska mål, och som baseras på SAMS sammanställning av 
tänkbara indikatorer till de 15 miljökvalitetsmålen. De övriga är framtagna som komplement för 
att få en bredare bas i bedömningen.  
 

 
1. Andel hushåll med max 400 m till service, arbetsplatser och besöksfrekventa lokaler 

ökar eller minskar om planen genomförs. 
 
Vikt:  
Ekologisk 3, social 3, ekonomisk 1 
Motivering:  
Täthet och närhet till service, verksamheter och besöksfrekventa lokaler ger bra förutsättningar 
för att minska bilresandet vilket är bra för miljön lokalt och globalt samt för hälsan. 
 
Vägvinnaren:  
Service och arbetsplatser kommer att öka inom planområdet och alla ny bostäderna får god 
tillgänglighet till dessa med max 400 m avstånd d.v.s. en klar förbättring i jämförelse mot 
nuläget.  
Bedömning: 1 
 
Stigfinnaren:  
Nästan all ny bebyggelse hamnar långt från service och arbetsplatser. 
Bedömning: 0 
 
”Vägfinnaren”: 
Service och arbetsplatser kommer att öka inom planområdet och de nya bostäderna inom 
avgränsningsområdet får god tillgänglighet till dessa med max 400 m avstånd d.v.s. en klar 
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förbättring i jämförelse mot nuläget. Byggandet kommer dock att vara betydligt mindre än i 
alternativet Vägvinnaren, men trots det en klar förbättring. 
Bedömning: 1 

 
 

2. Andel ”funktionellt utformade kollektivknutpunkter”  (t.ex. tågstationer med 
anslutande parkeringar; bussanslutningar; bostäder, arbetsplatser, service mm) ökar 
eller minskar om planen genomförs.  

 
Vikt:  
Ekologisk 4, social 1, ekonomisk 3 
Motivering:  
Ger förutsättningar för kollektiva resor samt bättre godstransporter och en bättre miljö. 
 
Vägvinnaren:  
Här skapas just en ”funktionellt utformad kollektivknutpunkt” resecentrum området kompletteras 
med nya bostäder, kontor och handelsytor. 
Bedömning: 1 
 
Stigfinnaren:  
Ett komplett resecentrum skapas, och tack vare det centrala läget så finns det bostäder 
arbetsplatser och service sedan tidigare, dock byggs det inte några fler lokaler för andra syften än 
resandet. 
Bedömning: 1 
 
”Vägfinnaren”: 
Ett mellanting av de andra två som båda är en tydlig förbättring. 
Bedömning: 1 
 
 
3. Areal grönområden i tätortsmiljön som kan ta upp luftföroreningar och/eller fungera 

som rekreation; ökar eller minskar om planen genomförs 
 
Vikt:  
Ekologisk 4, social 4, ekonomisk 2 
Motivering:  
Viktigt för hälsan med bra luft och rekreationsmöjligheter, friska människor är också bra för 
ekonomin. 
 
Vägvinnaren:  
Tillåter ingen ökning av grönområdena inom planområdet snarare så kan de minska något. 
(Däremot ger satsningen på byggnation i planområdet ge möjligheter till att öka grönytorna i 
centrumnära tätortsdelar utanför planområdet och ge möjlighet att bevara andra grönområden) 
Bedömning: 0 
 
Stigfinnaren:  
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Arealen grönytor kommer att behållas och på sikt att öka, enda hotet är behovet av 
parkeringsytor. De enkla parkeringslösningarna i form av flera mindre asfalterade parkeringsytor 
äter upp ungefär lika mycket grönyta som skapas genom att ta tillvara på rivningstomter. Arealen 
för grönområdena förblir ungefär som idag, en minskning sker i början men den tas snabbt igen 
när rivningstomter blir grönområden. 
Bedömning: 0,5 
 
”Vägfinnaren”: 
En del av parkeringen förläggs i byggnaders källarvåningar vilket leder till mindre öppna 
asfaltytor. Till skillnad från Stigfinnaren så byggers här bostäder, arbetsplatser m.m. på 
rivningstomter. Detta medför att arealen för grönområdena förblir ungefär som idag. 
 
Bedömning: 0,5 
 
 
4. Andel av befolkningen med gång- eller cykelavstånd till badsjö före resp. efter planens 

genomförande 
 
Vikt:  
Ekologisk 1, social 1, ekonomisk - 
Motivering:  
Trivsel och miljöaspekt, dock säsongsbetonad och därav den låga vikten. 
 
Vägvinnaren:  
De nya bostäderna blir väldigt centralt belägna och ligger för långt från badsjö för att vara 
gångavstånd- cykelavstånd är det egentligen men knappast kommer det att ske särskilt många 
sådana. 
Bedömning: 0 
 
Stigfinnaren:  
All nybyggnad satsas på trivsamma miljöer och en stor andel får då en badsjö i sin absoluta 
närhet. 
Bedömning: 1 
 
”Vägfinnaren”: 
Det byggs mer i centrum än vad det gör i närheten av badsjöar och andelen med närhet till badsjö 
inom gång eller cykelavstånd minskar. 
Bedömning: 0 
 
 
5. Ökar eller minskar arealen jordbruksmark samt fragmentiseringen av 

sammanhängande orörda skogsområden med värde för biologisk mångfald, rekreation, 
kulturmiljö om planen genomförs.  

 
Vikt:  
Ekologisk 5, social 3, ekonomisk - 
Motivering:  
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Mycket viktig ur miljösynpunkt, byggande på ianspråktagen mark genom t.ex. förtätningar 
centralt samt övrig mindre känslig mark ställs mot jordbruk, rekreation, kultur och biologisk 
värdefulla skogsområden. 
 
Vägvinnaren:  
Satsningen görs här uteslutande på ianspråktagen mark. 
Bedömning: 1 
 
Stigfinnaren:  
Jungfrulig mark tas i anspråk, de värdefulla biotoperna och kulturmiljöerna kan sparas. Risk för 
fragmentisering och minskad areal jordbruksmark finns. 
Bedömning: 0,5 
 
”Vägfinnaren”: 
Byggandet sker i stor utsträckning centralt utan risk för påverkan på jordbruk och känsliga 
skogsmiljöer. 
Bedömning: 1 
 
6. Förändring av antal och andel boende inom området där bullerstörning över- eller 

understiger riktvärden inom- och utomhus om planen genomförs. 
 
Vikt:  
Ekologisk 3, social 3, ekonomisk - 
Motivering:  
En viktig aspekt ur bl a stressynpunkt. 
 
Vägvinnaren:  
Byggandet sker i centrala staden och bullernivåerna inomhus klaras med extraåtgärder i fasader 
och fönster om så behövs. Utemiljön kan bli bullerutsatt. 
Bedömning: 0 
 
Stigfinnaren:  
Inga nya bostäder i bullerutsatta miljöer. 
Bedömning: 1 
 
”Vägfinnaren”: 
Vissa nya bostäder kan ligga på gränsen för det tillåtna vad gäller buller. 
Bedömning: 0,5 
 
 
7. Finns tillgång till sammanhängande separata cykel- och gångbanor av god standard? 

Ökar eller minskar deras längd och tillgänglighet om planen genomförs?  
 
Vikt:  
Ekologisk 3, social 3, ekonomisk - 
Motivering: För miljön och folkhälsan behövs det attraktiva alternativ till bilismen. 
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Vägvinnaren:  
Förbättrat GC- nät ingår  
Bedömning: 0,5 
 
Stigfinnaren:  
Förbättrat GC- nät ingår 
Bedömning: 0,5 
 
”Vägfinnaren”: 
Förbättrat GC- nät ingår 
Bedömning: 0,5 
 
 
8. I planen redovisade krav på utformning av t.ex. resecentra i form av anslutning till tåg, 

buss taxi och parkeringar för bil och cykel förväntas öka/minska kollektivtrafikens 
tillgänglighet och attraktivitet. 

 
Vikt:  
Ekologisk 4, social 2, ekonomisk 2 
Motivering: Enkla övergångar mellan olika färdmedel underlättar för kollektivtrafiken och gör 
den mer konkurrenskraftig. Tillgängligheten ökar för människorna och miljön blir bättre med 
kollektiva resor. 
 
 
Vägvinnaren:  
Förväntas ge en kraftig ökning 
Bedömning: 1 
 
Stigfinnaren:  
Förväntas ge en kraftig ökning 
Bedömning: 1 
 
”Vägfinnaren”: 
Förväntas ge en kraftig ökning 
Bedömning: 1 
 
 
9. Effektivare samordning av godstransporter möjliggörs, eller möjliggörs inte om planen 

genomförs. 
 
Vikt:  
Ekologisk 4, social -, ekonomisk 5 
Motivering: Mindre utsläpp samt billigare och snabbare transporter medför fördelar för naturen 
och bättre konkurrensmöjligheter för företag. 
 
Vägvinnaren: 
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Kommer att bli en komplett knutpunkt för olika transportmedel även flyget indirekt tack vare 
Norrbotniabanans förmodade dragning via Skellefteås flygplats i Falmark söder om Skellefteå. 
Bedömning: 1 
 
Stigfinnaren:  
Kommer att bli en komplett knutpunkt för olika transportmedel även flyget indirekt tack vare 
Norrbotniabanans förmodade dragning via Skellefteås flygplats i Falmark söder om Skellefteå. 
 
Bedömning: 1 
 
”Vägfinnaren”: 
Kommer att bli en komplett knutpunkt för olika transportmedel även flyget indirekt tack vare 
Norrbotniabanans förmodade dragning via Skellefteås flygplats i Falmark söder om Skellefteå. 
Bedömning: 1 
 
 
 
10.  Bevarande av kultur i form av byggnadstradition samt beaktande av stads och 

landskapsbild. 
 
Vikt:  
Ekologisk 3, social 4, ekonomisk – 
Motivering:  
Viktiga kultur miljöer bör sparas och övriga fall så får byggtraditionen vägas in i förändringar. 
 
Vägvinnaren:  
Medger större förändringar som kan bli bra för stadsbilden, hänsynen till byggnadstradition och 
bevarande av kulturmiljön blir dock drabbad. 
Bedömning: 0 
 
Stigfinnaren:  
Ger bättre möjligheter till att bevara kultur och beakta stadsbilden. Fullständig uppfyllelse av 
indikatorn.  
Bedömning: 1 
 
”Vägfinnaren”: 
Det som byggs kommer att uppföras enligt byggtraditionen och utan att nämnvärt störa 
byggnader med bevarandevärde. 
Bedömning: 0,5 
 
 
11. Hushållning med gjorda investeringar i anläggningar och byggnader m.m. 
 
Vikt:  
Ekologisk -, social -, ekonomisk 4 
Motivering: Det är ett stort resursslöseri att låta byggnader med fungerande infrastruktur och VA 
m.m. stå tomma och istället göra investeringar i nya. 
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Vägvinnaren:  
Nya byggnader görs men infrastrukturen runt dem finns redan. 
Bedömning: 0,5 
 
Stigfinnaren:  
Så länge det inte finns något behov av nybyggande, utan de byggnader som finns räcker, är denna 
framtidsbild idealisk men så fort det ska byggas nytt så blir det på ställen utan infrastruktur.  
Bedömning: 0 
 
”Vägfinnaren”: 
Nya byggnader görs centralt men infrastrukturen runt dem finns redan. Av det som händer i 
övriga staden kan mycket göras i befintliga lokaler och områden. 
Bedömning: 0,5 
 

Överblick av bedömningen 
 
För att få en överblick på bedömningen följer här tabeller över konsekvensbedömningen för 
samtliga tre framtidsbilder.  För varje framtidsbild så finns det fyra tabeller, de första tre för var 
sin målkategori, den sista som en samlingstabell. 
 
Tabell 5.1: Vägvinnaren ekologisk bedömning 
 
Indikator Bedömning Ekologisk Total 

1 1 3 3 

2 1 4 4 
3 0 4 0 

4 0 1 0 
5 1 5 5 

6 0 3 0 
7 0,5 3 1,5 

8 1 4 4 
9 1 4 4 

10 0 3 0 
11 0,5 0 0 

Total     21,5 
 
Det storskaliga alternativet Vägvinnaren ger bäst uppfyllelse enligt indikator 1 som innebär 
närhet till service arbetsplatser mm tillsammans med ”Vägfinnaren”. Men ingen av indikatorerna 
har Vägvinnaren som ensam vinnare i denna ekologiska bedömning.  
 
Vägvinnaren får därför en total ekologisk slutpoäng på 21,5 vilket sämst av de tre studerade 
framtidsbilderna. 
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Tabell 5.2: Vägvinnaren social bedömning 
 
Indikator Bedömning Social Total 

1 1 3 3 
2 1 1 1 

3 0 4 0 
4 0 1 0 

5 1 3 3 
6 0 4 0 

7 0,5 3 1,5 
8 1 2 2 

9 1 0 0 
10 0 4 0 

11 0,5 0 0 

Total     10,5 
 
Vägvinnaren får en total social poäng på 10,5 vilket är lågt. 
 
Tabell 5.3: Vägvinnaren ekonomisk bedömning 
 
Indikator Bedömning Ekonomisk Total 

1 1 1 1 

2 1 3 3 
3 0 2 0 

4 0 0 0 
5 1 0 0 

6 0 0 0 
7 0,5 0 0 

8 1 2 2 
9 1 5 5 

10 0 0 0 
11 0,5 4 2 

Total     13 
 
Totalpoängen i den ekonomiska bedömningen blir 13 poäng för Vägvinnaren. 
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Tabell 5.4: Vägvinnaren samlad bedömning 
 
Indikator Ekologisk Social Ekonomisk Total 

1 3 3 1 7 
2 4 1 3 8 

3 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 

5 5 3 0 8 
6 0 0 0 0 

7 1,5 1,5 0 3 
8 4 2 2 8 

9 4 0 5 9 
10 0 0 0 0 

11 0 0 2 2 

Total 21,5 10,5 13 45 
 
Vägvinnarens totalpoäng hamnar på 45. 
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Tabell 5.5: Stigfinnaren ekologisk bedömning 
 
Indikator Bedömning Ekologisk Total 

1 0 3 0 

2 1 4 4 

3 0,5 4 2 
4 1 1 1 

5 0,5 5 2,5 
6 1 3 3 

7 0,5 3 1,5 
8 1 4 4 

9 1 4 4 
10 1 3 3 

11 0 0 0 

Total     25 
 
Stigfinnaren får 25 poäng i ekologiska bedömningen att jämföra med Vägvinnarens 21,5. 
 
Tabell 5.6: Stigfinnaren social bedömning 
 
Indikator Bedömning Social Total 

1 0 3 0 
2 1 1 1 

3 0,5 4 2 
4 1 1 1 

5 0,5 3 1,5 
6 1 4 4 

7 0,5 3 1,5 
8 1 2 2 

9 1 0 0 
10 1 4 4 

11 0 0 0 

Total     17 
 
Stigfinnaren får 17 poäng i ekologiska bedömningen att jämföra med Vägvinnarens 10,5. 



 41 

Tabell 5.7: Stigfinnaren ekonomisk bedömning 
 
Indikator Bedömning Ekonomisk Total 

1 0 1 0 
2 1 3 3 

3 0,5 2 1 
4 1 0 0 

5 0,5 0 0 
6 1 0 0 

7 0,5 0 0 
8 1 2 2 

9 1 5 5 
10 1 0 0 

11 0 4 0 

Total     11 
 
Stigfinnaren får 11 poäng i ekonomiska bedömningen, jämförbart med Vägvinnarens 13. 
 
 
Tabell 5.8: Stigfinnaren samlad bedömning 
 
Indikator Ekologisk Social Ekonomisk Total 

1 0 0 0 0 

2 4 1 3 8 
3 2 2 1 5 

4 1 1 0 2 
5 2,5 1,5 0 4 

6 3 4 0 7 
7 1,5 1,5 0 3 

8 4 2 2 8 
9 4 0 5 9 

10 3 4 0 7 
11 0 0 0 0 

Total 25 17 11 53 
 
Stigfinnarens poäng blir 53 vilket är tydligt bättre än Vägvinnarens totalpoäng på 45. 
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Tabell 5.9: ”Vägfinnaren” ekologisk bedömning 
 
Indikator Bedömning Ekologisk Total 

1 1 3 3 
2 1 4 4 
3 0,5 4 2 

4 0 1 0 
5 1 5 5 

6 0,5 3 1,5 
7 0,5 3 1,5 

8 1 4 4 
9 1 4 4 

10 1 3 3 
11 0,5 0 0 

Total     28 
 
”Vägfinnaren” har med 28 poäng det bästa resultatet i den ekologiska bedömningen. 
 
 
Tabell 5.10: ”Vägfinnaren” social bedömning: 
 
Indikator Bedömning Social Total 

1 1 3 3 
2 1 1 1 

3 0,5 4 2 
4 0 1 0 

5 1 3 3 
6 0,5 4 2 

7 0,5 3 1,5 
8 1 2 2 

9 1 0 0 
10 1 4 4 

11 0,5 0 0 

Total     18,5 
 
”Vägfinnaren” har med 18,5 poäng det bästa resultatet i den ekologiska bedömningen. Något 
bättre betyg än Stigfinnarens 17 poäng, och en utklassning av Vägvinnarens 10,5 poäng. 
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Tabell 5.11 ”Vägfinnaren” ekonomisk bedömning: 
 
Indikator Bedömning Ekonomisk Total 

1 1 1 1 
2 1 3 3 
3 0,5 2 1 

4 0 0 0 
5 1 0 0 

6 0,5 0 0 
7 0,5 0 0 

8 1 2 2 
9 1 5 5 

10 1 0 0 
11 0,5 4 2 

Total     14 
 
”Vägfinnaren” har med 14 poäng det bästa resultatet i den ekonomiska bedömningen, men här är 
det tätare, Stigfinnarens 13 poäng, och Vägvinnarens 12 poäng. 
 
 
Tabell 5.12 ”Vägfinnaren” samlad bedömning: 
 
Indikator Ekologisk Social Ekonomisk Total 

1 3 3 1 7 
2 4 1 3 8 
3 2 2 1 5 

4 0 0 0 0 
5 5 3 0 8 

6 1,5 2 0 3,5 
7 1,5 1,5 0 3 

8 4 2 2 8 
9 4 0 5 9 

10 3 4 0 7 
11 0 0 2 2 

Total 28 18,5 14 60,5 
 
”Vägfinnaren” har med 67 poäng det bästa resultatet i den samlade bedömningen. Något bättre 
betyg än Stigfinnarens 54 poäng, och en utklassning av Vägvinnarens 45 poäng. 
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5.2 Känslighetsanalys 
 
För att se hur hårt de olika planindikatorerna och viktningarna slår så görs en känslighetsanalys. 
Med förändrade värden gulmarkerade i tabellerna redovisas en alternativ bedömning med samma 
indikatorer och bedömningsmetod men vissa bedömningar och viktningar förändrade. 
 
Tabell 5.13: Vägvinnaren alternativ samlad bedömning 
 
Indikator Ekologisk Social Ekonomisk Total 

1 3 3 5 11 
2 4 1 3 8 

3 0 0 0 0 
4 0 0 - 0 

5 5 3 - 8 
6 0 0 - 0 

7 3 3 - 6 
8 4 2 2 8 

9 4 - 5 9 
10 0 0 - 0 

11 - - 2,5 2,5 

Total 23 12 17,5 52,5 

 
Den alternativa bedömningen innebär en förbättring för Vägvinnaren som ökar 7,5 steg från 45 
till 52,5 poäng. 
 
Tabell 5.14: Stigfinnaren alternativ samlad bedömning 
 
Indikator Ekologisk Social Ekonomisk Total 

1 0 0 0 0 

2 4 1 3 8 
3 2 2 1 5 

4 1 1 - 1 
5 2,5 1,5 - 4 

6 3 4 - 7 
7 3 3 - 6 

8 4 2 2 8 
9 4 - 5 9 

10 3 4 - 7 
11 - - 0 - 

Total 26,5 18,5 11 57 
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Den alternativa bedömningen innebär en förbättring även för Stigfinnaren som ökar 3 steg från 
54 till 57 poäng. Stigfinnaren är även här bättre än Vägvinnaren, men skillnaden mellan de två 
framtidsbilderna halveras sett till antal poäng. 
 
Tabell 5.15: ”Vägfinnaren” alternativ samlad bedömning 
 
Indikator Ekologisk Social Ekonomisk Total 

1 3 3 5 11 
2 4 1 3 8 

3 2 2 1 5 
4 0 1 - - 

5 5 3 - 8 
6 1,5 2 - 3,5 

7 3 3 - 6 
8 4 2 2 8 

9 4 - 5 9 
10 3 4 - 7 

11 - - 2.5 2.5 

Total 29,5 21 18.5 69 

 
Även ”Vägfinnaren” förbättrar sitt resultat och det med 8,5 poäng och får totalt 69 poäng. 
”Vägfinnaren” är fortsatt det bästa alternativet. 
 

Resultat känslighetsanalys 
 
Skillnaderna mellan alternativens resultat förändras, men den inbördes ordningen ändras inte. 
 
För att ordningen ska kunna påverkas mera krävs fler bedömningsnivåer eller en annan blandning 
av indikatorer. Vissa typer av indikatorer är överrepresenterade i bedömningen medan andra 
intressanta indikatorer saknas eller har för liten betydelse i den totala bedömningen. Här nämns 
viktiga aspekter för vidareutveckling av analysen: 
 

• Saknas gör sociala indikatorer som ger positiv effekt på skapandet av en levande 
stadsmiljö vilket är uppskattat av många och ofta en bristvara (vilket man ser bla på att 
bostadspriserna är höga i centrala lägen). 

 
• Ekologiska indikatorer som sätter global miljö (t ex klimatfrågan) i fokus är 

underrepresenterade, nu är det stark övervikt på lokal påverkan. 
 

• Ekonomiska aspekterna har troligtvis för liten vikt och har inte någon alternativskiljande 
betydelse när den lyfts in i den totala bedömningen. Markpriser är ett exempel på effekt 
som inte ingår i utvärderingen.
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6 Val av strategi, huvudalternativ 
 

6.1 Val av framtidsbild 
 
Det alternativ som fick det bästa resultatet i konsekvensbedömningen var kompromissen mellan 
Vägvinnaren och Stigfinnaren alltså ”Vägfinnaren”.  
 
Tabell 6.1: Samlingstabell för konsekvensbedömningen 

Ekologisk Social Ekonomisk Totalt

Vägvinnaren 21,5 10,5 13 45
Stigfinnaren 25 17 11 53

"Vägfinnaren" 28 18,5 14 60,5  
 
Tabell 6.2: Samlingstabell för den alternativa konsekvensbedömningen 

Ekologisk Social Ekonomisk Totalt

Vägvinnaren 23 12 17,5 52,5

Stigfinnaren 26,5 18,5 11 57

"Vägfinnaren" 29,5 21 18,5 69  
 
 
Som Tabell 6.1-2 visar ger ”Vägvinnaren” det bästa totala resultatet och även det bästa resultatet 
om på kategorierna var för sig. Den klara segern för ”Vägvinnaren” gör att det är ett intressant 
alternativ för planeringen av området kring ett nytt resecentrum i Skellefteå skall göras. 
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7 Genomförande och uppföljning 
 

7.1 Genomförande i etapper 
 
 
Det vinnande alternativet ”Vägfinnaren” medger en hel del förändringar i området. Det finns 
fördelar med att låta dessa förändringar ske i etapper.  

Etapp 1 
 
I det första steget byggs busstationen om till en modern station. Den långsmala vänthallen som 
förläggs parallellt med Trädgårdsgatan byggs i denna första etapp som en enplansbyggnad men 
med en konstruktion som tillåter en senare påbyggnad med två - tre våningar.  
 
Norra Järnvägsgatan flyttas och nya parkeringsplatser ersätter de stora parkeringarna som 
försvinner och grönytor skapas. Ett GC- stråk byggs norr om den flyttade Norra Järnvägsgatan. 
 
Nya bostäder byggs i takt med att tomtmark frigörs i kvarteren mellan Kanalgatan och Södra 
Järnvägsgatan. 
 
 

                   
 
Figur 7.1: I etapp 1 byggs busstationen inom det röda området och Norra Järnvägsgatan flyttas 
till ett något sydligare (svarta sträcken) och gc-väg tillkommer (grön linje). 
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Etapp 2 
 
Resecentrumets tågstationsdel uppförs komplett med anslutningar och ny tunnel från GC- stråket 
vid Norra Järnvägsgatan. Resecentrumet kompletteras med mera service och får 
parkeringsutrymmen i källarplanen. Vänthallen för bussarna får två - tre nya våningar för service 
och kontor/bostäder. 
 

                      
 
Figur 7.2: I etapp 2 byggs resecentum för järnvägen inom det blåa området och tunnel under 
järnvägen och vägen till GC-stråket norr om Norra Järnvägsgatan och parkmarken utvecklas i 
närområdet. 
 
Grönytorna i Järnvägsområdet piffas upp och får karaktären av mera attraktiva parkområden. 
 
Nya bostäder byggs i takt med att tomtmark frigörs i kvarteren mellan Kanalgatan och Södra 
Järnvägsgatan. 
 

Etapp 3   
 
Här fortsätter förtätning i närliggande kvarter och främst bostäder byggs på tomter lite längre från 
resecentrumet då de mest centrala och strategiska tomterna redan är bebyggda.  
 
Förtätning med påbyggnad av en till två våningar på lägre byggnader för fler bostäder m.m. i 
attraktiva lägen. 
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7.2 Uppföljning mot planindikatorerna 
 
Uppföljning bör göras mot planindikatorerna, vilket förutsätter att vissa mätningar görs innan 
förändringarna genomförs och att motsvarande görs efter varje etapp eller åtminstone när allt är 
klart. Detta är en underskattad del av arbetet med planer, men i detta tidiga stadium av planering 
så är det inte så stor idé att gräva så djup i hur uppföljningen bör utföras i detalj. Mycket kan 
vinnas genom att utveckla metoder för att göra än mer träffsäkra konsekvensanalyser medan 
projektet fortfarande är på ”pappersstadiet eller byråkratistadiet”. Bra uppföljning ger även en 
bättre förståelse för de utförda planerna och dess verkliga konsekvenser. 
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8 Diskussion 
 

8.1 Om resultatet 
 
Som väntat var det kompromissförslaget som fick det bästa resultatet i konsekvensbedömningen. 
De delar som bäst nått upp till målen för de två första framtidsbilderna Vägvinnaren och 
Stigfinnaren har ju där kombinerats ihop till en ny framtidsbild. Mer förvånande tycker jag att det 
är att Stigfinnaren får så mycket bättre resultat än Vägvinnaren. Min förhandsgissning var att 
Vägvinnaren och ”Vägfinnaren” skulle ge bättre måluppfyllelse än vad Stigfinnaren med tanke 
på det mycket speciella läget för det utredda området (både mycket centralt i kommunens 
huvudtätort och strategiskt i form av en stor knutpunkt för kollektiva resor). 
 

Felkällor och brister 
Vad är då anledningen till att Stigfinnaren står sig så bra?  
En anledning kan vara att jag tidigare har underskattat Stigfinnarens möjligheter i central 
stadsmiljö. En annan orsak kan vara att de valda planindikatorerna och dess viktning på ett 
felaktigt sätt gynnat Stigfinnaren på bekostnad av Vägvinnaren. (se även kommentarerna och 
punktlistan i känslighetsanalysavsnittet) 
 
Konsekvensbedömningen 
Planindikatorer för den ekologiska biten var det enkelt att hitta, och här gallrades det för att få ut 
de som hade mest relevans för arbetet. Svårare har det varit att hitta planindikatorer för de sociala 
målen och speciellt svårt för de ekonomiska målen. Detta har medfört att det i 
konsekvensbeskrivningen finns fler ”poäng” att hämta inom den ekologiska biten en jämförelse 
mellan de olika framtidsbildernas totala summor med varandra blir därför något missvisande. 
Dessutom är de ekologiska indikatorerna fokuserade på närmiljön och inte global miljö. En 
jämförelse mellan alternativen kan rättvisast göras i varje målkategori var för sig. 
 
Problemet med att ta ut planindikatorer som ska ge en bred och rättvis bild av måluppfyllelsen är 
riktigt svårt att lösa. Planindikatorerna ska helst vara enkla att bedöma, enkla att följa upp samt 
ge indikation på effekterna på ett bra sätt. Samma problematik gäller vid viktningen av de olika 
planindikatorernas betydelse. Med detta avses ej att alla mål är lika tunga, och vad som kan 
motiveras till att ha högre prioritet än andra mål blir lite av en fråga om personliga värderingar 
miljö, bekvämlighet, estetik mm. Bedömningen kan också vara svår, är ett modernt landmärke i 
form av t.ex. en hög kontorsbyggnad ett estetiskt lyft eller en förfulning?  
 
Dessa bitar utgör konsekvensbedömningen och således helt avgörande för resultatet. Att försöka 
göra detta på ett så bra sätt som möjligt har varit arbetets överlägset största utmaning. Det är 
främst här som jag skulle lägga ner mer tid om jag skulle göra ett liknande projekt igen. 
 
Övriga delar 
Jag har även funderat kring den snäva geografiska avgränsningen, i vissa bedömningar har 
hänsyn tagits till vad som sker utanför avgränsningen. Dessa kringeffekter borde istället tas med 
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som del i valet av vilken framtidsbild som det ska satsas på, eller kanske t.o.m. först här i 
diskussionen. 

8.2 Om metoden 
 
I arbetet har SAMS arbetsstruktur följts, SAMS rapporterna har fungerat som en stor källa till 
information, inspiration och vägledning i arbetet. Rapporterna känns genomarbetade och 
innehåller mycket matnyttigt, det tar dock lite tid innan den mest relevanta informationen för 
arbetet hittas i de 25 publicerade rapporterna.  
 
I fallet med konsekvensbedömningen har jag avvikit en aning från de metoderna jag har sett. 
Anledningen till att varje planindikator får flera olika viktningar är att de oftast påverkar flera 
olika mål, de får dock aldrig mer än en viktning per målkategori.  
 

8.3 Tankar kring framtidsbilderna  
 
I praktikfallet Skellefteå, d v s i detta examensarbete så utreds olika framtidsbilder enligt 
Vägvinnaren, Stigfinnaren och ”Vägfinnaren”. ”Vägfinnaren” är en kompromiss där de två första 
framtidsbilderna blandas för att ge en mera optimal tredje väg.  

Förtäta eller glesa ut? 
 
Vägvinnaren eller Stigfinnaren är inte ensam ett svar på alla planeringsfrågor i en tätort. 
När en tätort bryts ner i delar ser man att möjligheten att framgångsrikt följa en av de två 
framtidsbilderna öppnar sig (dock sällan utan mindre inslag av den andra framtidsbilden). 
 
Området som utreds i examensarbetet har ett mycket centralt läge samt även ett mycket 
strategiskt läge som en huvudknutpunkt för kollektivtrafiken i Norra Västerbotten. Detta talar för 
en effektiv markanvändning, d.v.s. höga exploateringstal, mycket av marken som kommer till 
fråga nyttjas idag till parkering och uppställningsplatser för privatbilism, taxi samt bussar. Om 
det finns ekonomiska möjligheter att ersätta större delen av parkeringsytorna med ett eller två p- 
hus så öppnas möjligheter att nyttja marken till bostäder, handel, kontor, konferens, bio mm 
(Trots detta så fick Stigfinnaren bättre resultat än vägvinnaren i den totala bedömningen). 
 
En snabb förtätning fullt ut enligt Vägvinnarens principer förutsätter att staden har en positiv 
trend i stort och att kommunen lyckas ta tillvara de möjligheter som finns (se swot- analysen) 
eller hittar nya vägar till framgång, för en kommuns framgång avspeglas till stor del i 
befolkningsutvecklingen. 
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8.4 Intressanta idéer 
 

Förändra trafiksystemet i centrum 
 
Stänga av kanalgatan, tunnelparkering under dagens busstation alternativt under torget, är idéer 
som skulle ge positiva effekter på utemiljö i centrum. Det är dock relativt dyra lösningar med 
parkeringar under något av torgen, (Busstorget eller Möjligheternas torg) är detta möjligt 
ekonomiskt? 
 
Andra intressanta bitar som nedgrävning av vägavsnitt m.m. som ger förutsättningar för ett 
betydligt attraktivare centrum för gående och cyklister har inte tagits med då de troligtvis kostar 
ofantligt mycket mer än de smakar. Att stänga av vägar och dirigera om trafiken är mera 
realistiskt men kan bli kontroversiellt med högljudda protester från kanske främst bilisterna. 
 

Nedgrävning av järnvägen 
 
En nedgrävning av järnvägen skulle ha stora fördelar, främst vad gäller miljön i form av 
bullerstörningar m.m. En stor barriär skulle också försvinna och området som studerats i detta 
arbete skulle få helt nya möjligheter då t.ex. en attraktiv anslutning till resecentrum från Norra 
Järnvägsgatan kan göras på ett enkelt sätt. Det som är negativt är att persontrafiken som reser 
genom staden utan att stanna inte får möjligheten att se nått av staden, och Skellefteå tappar 
därmed en stor möjlighet att ”marknadsföra sig”. I Bedömningen om en nedsänkning av 
järnvägen genom centrala Skellefteå är ett bra alternativ eller inte så måste även ekonomisk 
hänsyn tas, det är dyrt att gräva ned järnvägen. 
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