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MÅLBILD

Planprogram för utvecklingsområdena i Robertsfors 
lägger grunden för den framtida utvecklingen och en 
samhällsutveckling av orten. Robertsfors nya station 
och dess omgivningar blir nycklar i utvecklingsarbetet. 
Programmet ger vägledning och underlag till ett 
långsiktigt och sammanhållet planeringsarbete.  

Robertsfors utvecklas till en kommun där vardagslivet 
står i fokus. Här kan man bo, ha en fritid, studera och 
arbeta i livets alla skeden. Kommunen är också en 
målpunkt för besökare som vill komma nära natur, 
rekreation och kultur. Till Robertsfors blir det är lätt att 

resa hållbart,  och där flera orter längs kusten kommer 
närmare. 

Stationsområdet stärker orten och utvecklas till en 
levande plats som kopplar ihop bostadsområdena, 
centrum och kulturmiljöområdet vid bruksområdet 
och Rickleån. Samhällsutvecklingen i Robertsfors 
startar nu och kommer pågå under lång tid framöver.
Med den framtida järnvägsanslutningen närmar 
Robertsfors sig främst Umeå, Skellefteå och Sundsvall, 
men också Stockholm samt en rad andra orter längs 
med järnvägen. När järnvägssträckningen byggs ut 

MÅLBILD
norrut förstärks också relationen med Norrbotten - 
Piteå och Luleå. Att lättare kunna förflytta sig mellan 
städerna gör arbetsmarknadsregionen stabilare och 
bidrar till att regionen växer. Det ger tillgång till fler 
arbetstillfällen, arbetstagare och ett större utbud 
av bostäder, service och handel när kommunen 
utvecklas.
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• TRYGGHET OCH ÖPPENHET

Alla medborgares plats är det publika rummet. 
Utomhusmiljöer och gator ska utformas och vårdas 
så att det är inbjudande att vistas där. Människor ska 
kunna ta plats i det allmänna utan att känna obehag 
eller rädsla.

Publika platser och gång- och cykelstråk 
ska utformas med stor medvetenhet

• GRÖNT

Skog, grönytor, trädgårdar och inslag av växtlighet i 
det publika rummen är viktiga för att bevara och vara 
trogen det naturnära Robertsfors.

Närheten och närvaron av grönytor och 
naturvärden.

• CIRKULÄRT

De befintliga materialen, lokaler och nya etableringar 
ska ha cirkularitet och återbruk i åtanke. Användande 
av sunda och återbrukbara material ska eftersträvas.

Materialval som strävar efter att göra 
låga avtryck

• ATTRAKTIVITET

Naturvärden, byggda miljöer med hög kvalité och 
potential, föreningsliv, företagande, närhet och en 
enkelhet att lägga livspusslet. Många aspekter beaktas 
och ges plats för att utvecklas på.

Robertsfors kvalitéer ska lyftas fram och 
strategiskt förstärkas

• RÖRELSERIKEDOM

• HÅLLBARHET

Robertsfors kommun arbetar med att skapa platser 
i samhällsstrukturen för aktiviteter och rörelse för 
kommunens alla medborgare och besökare.

Hållbara Robertsfors innebär en möjlighet och 
tillgänglighet till att fatta hållbara beslut i sin vardag. 
Samhällsplaneringen ska understödja detta genom 
att ge goda förutsättningar till medborgarna.

Samhällsplanering med rörelserikt fokus.

Ett hollistiskt tankesätt om hållbart 
byggande och samhällsplanering

5

LEDORD

Kommunen har under lång tid arbetat 
med 6 ledord i sin planering och 
strategiska arbete kring kommunens 
utveckling och vision.
I Planprogrammet arbetas dessa ledord 
aktivt in för att genomsyra den planerade 
samhällsomvandlingen och förankra 
materialet i tidigare arbete. De ligger till 
grund för genomarbetning av strategier 
som Planprogrammet föreslår för det 
vidare arbetet i planprocessen. 
Dessa ledord är:
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STRATEGIER FÖR SAMHÄLLSUTVECKLINGEN
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STRATEGIER

Planprogrammet anger strategier 

och utvecklingsområden som 

nycklar för att bidra till en positiv 

samhällsomvandling kopplad till 

Norrbotniabanans etablering med 

station i Robertsfors.

För att kunna arbeta målinriktat, långsiktigt och 
dynamiskt med utvecklingen har sex stycken 
strategier för fortsatt utveckling identifierats;

• BREDDAT BOSTADSUTBUD

• SAMMANHÄNGANDE TÄTORT

• FLER BESÖK

• BREDDAT NÄRINGSLIV

• HÅLLBAR MOBILITET

• SAMMANHÄNGANDE GRÖNSKA

Arbetet i tätortens utvecklingsområden ska präglas av 
att bidra till en sammanhållen, hållbar och  attraktiv 
ort (samhällsomvandling)

Robertsfors ska ges goda förutsättningar att 
vidareutvecklas som en attraktiv, hållbar och 
sammanhållen tätort. Utvecklingsområdena är 
nycklar för Robertsfors samhällsomvandling kopplad 
till Norrbotniabanans etablering.

Planprogrammet ska ge vägledning i hur kommunen 
ska arbeta för att utveckla kopplingar och relationer i 
den befintliga samhällsstrukturen samt skapa publika 
platser och stråk som gör det offentliga rummet i 
Robertsfors attraktivt och tryggt. 

Nya bostäder och gröna platser, å-promenader , smart 
dagvattenhantering och gaturum.

Programmet visar på lämpliga platser för 
stationsnära verksamheter, platser för  nya 
bostäder och bostadsområden och arbetar med 
kommunenes uttalade mål för befolkningsökning och 
samhällsplanering.

INFÖR FORTSATT PLANERINGINRIKTNINGSFÖRSLAGET
Kommunfullmäktige ställde sig 2021 bakom ett 
inriktningsförslag som ger en målbild och lägger fokus 
på att förverkliga Robertsfors kommuns vision om att 
bli 7 500 invånare i Sveriges bästa kommun. Detta är 
en grundstomme i arbetet med Planprogrammet och 
pekar ut ett antal mål som samhällsomvandlingen ska 
sträva mot.
Inriktningsförslaget slår fast att:

• För en tillväxt med 750 nya invånare krävs minst 
300 nya bostäder

• Nya bostadsområden, industriområden och 
resecentrum kräver investeringar i infrastruktur 
som vägar, parkeringar, VA, el, bredband med 
mera

• För att stärka folkhälsan och minska miljöpåverkan 
ska två av ledorden för utvecklingsarbetet vara 
rörelserikedom och hållbar utveckling

• För att få nya invånare, företagsetableringar och 
besökare till kommunen behöver kommunens 
utvecklingsarbete för attraktivitet stärkas 
gällande besöksmål, idrottsanläggningar, 
friluftsanläggningar och kulturutbud.
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STRATEGIER FÖR SAMHÄLLSUTVECKLINGEN

FLER BESÖK

• Planera för att skapa fler anledningar 
att åka till Robertsfors

• Ta tillvara strategiska lokaliseringar i 
tillgängligt läge för funktioner som 
lockar fler besökare.

• Ett unikt arv och en god miljö

SAMMANHÄNGANDE TÄTORT

• Planera för ett breddat bostadsutbud 
• Öka och bredda bostadsutbudet så 

att fler kan bo kvar och flytta hit.
• Samhällsnära och stationsnära 

bostäder

• Planera för en sammanhängande 
tätort med närhet till vardagens 
behov 

• Utveckla den sammanhängande 
tätorten med utgångspunkt i 
vardagslivet.

• Sammanhållet och samhällstroget

BREDDAT BOSTADSUTBUD

Bostadsbyggandet i planprogrammet innefattar en 
del nya områden som kommer förändra Robertsfors 
fysiska utbredning. De nya områdena är planerade till 
platser som ska medverka till att knyta ihop den nya 
med den befintliga samhällsstrukturen.

Nya bostadsetableringar ska utformas och planeras 
både i skala och uttryck så att de spelar i samklang 
med Robertsfors befintliga miljö. 

Områden inom 5 minuters resväg till resecentrum är 
intressant för bostadsetablering då det kan erbjuda 
de boende en mycket bra tillgänglighet till hållbara 
färdsätt.

Byggande av samhälle ska vara ledord och 
tydligt informera nya satsningar och bebyggelse. 
Våningshöjder och tomtstorlekar såväl som mängden 
grön yta i förhållande till byggnadsarea kommer att 
spegla detta ställningstagande. 

Platser för pauser och parkeringar för cyklar ska finnas 
vid målpunkter och placeras på ett sådant sätt att de 
uppmuntrar till användande. Utformningen av trygga, 
upplysta och tydliga platser och stråk ska vara en 
prioriterad fråga för att skapa trivsel.

När Norrbotniabanan etableras kommer en funktion 
sättas in i samhället som innebär att en ny målpunkt 
skapas i samhällsstrukturen. Denna målpunkt 
kommer att ge medborgare och besökare en ny 
entré till Robertsfors kommun. Omgivningen kring 
resecentrum kommer att samla funktioner för 
besökare och medborgare. 

Stärka besöksmål genom att länka samman 
målpunkterna och synliggöra besökspunkter i 
samhället och kommunen i sin helhet. Ge fler besökare 
möjlighet att upptäcka Robertsfors kommun.
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SAMMANHÄNGANDE GRÖNSKAHÅLLBAR MOBILITETBREDDAT NÄRINGSLIV

• Planera för att ett breddat näringsliv 
med olika behov; personal- och 
besöksintensivt, kan hitta ett 
tillgängligt läge 

• Fler kan sysselsätta sig och företag 
kan växa. 

• Nya branscher kan etablera sig.

• Planera för att människor i befintliga 
och nya områden enkelt kan välja att 
resa på ett hållbart sätt 

• Håll ihop strukturen för gång, cykel 
och kollektivtrafik så att alla har 
möjlighet till hållbar mobilitet.

• Planera för sammanhängande 
grönska och förstärk de gröna och 
blå strukturerna så att de stöttar 
ekosystemen.

• Identifiera platser som aktiverar 
invånare eller erbjuder återhämtning 
för unga som gamla. 

Byten mellan olika färdsätt, att förenkla och stimulera 
användandet av hållbara färdsätt, är en nyckel 
för att lyckas med resecentrumets planering och 
genomförande. För att uppmuntra till användande 
av hållbara färdsätt kan en strategisk placering av  
cykelparkeringar i låsta utrymmen, samt bra och 
upplyst pendlarparkering, i närhet till resecentrum 
vara viktiga grepp.

Platser och funktioner som passar för resande ska 
planeras in och införlivas i en tydlig stategisk insats 
i samhällsplaneringen. Infrastrukturens utformning 
och goda anslutningar mot ett nytt resecentrum och 
nya områden är viktiga och varaktiga investeringar. 

Klimatförändringar och väderfenomen utöver det 
normala kräver; att ansvarstagande och hållbar 
samhällsplanering tar risker för översvämningar med i 
planering och utförande. Bäckar och vattendrag såväl 
som lågpunkter ska planeras för att kunna användas 
som översvämningsbara områden. Den biologiska 
mångfalden ska uppmuntras och ges möjligheter 
även i den byggda miljön.

Robertsfors närhet till natur och friluftsliv ska 
återspeglas även i samhällets miljöer. Platser för 
rörelse och aktivitet ska planeras in och finnas nära 
åtkomligt i samhällsstrukturen.

Samhällsutvecklingen i Robertsfors kommer inte 
enbart att innebära ett lyft för kommunen, utan kan 
också vara en språngbräda för utveckling för många 
privata aktörer. Förändrad tillgänglighet till arbetskraft 
och kunder kan ge stor effekt och skapa plats för nya 
branscher att etablera sig.

Planprogrammet kommer att peka ut  nya 
utvecklingsområden och verksamhetsområden, men 
kommer även att sätta befintliga områden i ett nytt 
sammanhang. Verksamheter har olika behov och 
områden för olika typer av verksamheter ska planeras 
så att det finns möjlighet till lokalisering baserat på 
verksamhetens natur.
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PROGRAMOMRÅDET
Programområdet har en utgångspunktpunkt i 
resecentrum och innefattar de områden som 
omfattas av den etableringen. Även närliggande 
områden planeras och innefattas av planprogrammet 
på östra och västa sidan om den kommande 
järnvägsetableringen.

Programområdet sträcker sig även längs planerade 
infrastruktursatsningar som  ska knyta samman 
samhällsstrukturen och göra resecentrumet till  en 
naturlig och välintegrerad del av den befintliga 
samhällsstrukturen.

Översiktsplanen har pekat ut en utveckling av 
samhället på östra sidan om järnvägsspåret. För 
att uppfylla det satta målet på befolkningsökning 
i kommunen så planeras det för utveckling av 
befintliga  bostadsområden och nya bostadsområden. 
Utvecklingen av delar som ligger öster om järnvägen 
är också en utpekad del i möjligheten att utveckla 
Robertsfors till att bli en stationsort över tid.

Resecentrumområdet blir en direkt entré till 
Robertsfors och en plats där byten mellan resesätt 
kan ske på ett smidigt sätt. Platsen ger också besökare 
sina första intryck av Robertsfors och välkomnar sina 
medborgare.
Planprogrammet ska peka ut plats för de funktioner 
som krävs för att skapa ett väl fungerande resecentrum 
och beskriva kvalitéer för att skapa en trivsam och väl 

Det östra utvecklingsområdet kommer att vara synligt 
och viktigt för både för tågresenärerna och de som 
färdas på vägarna in mot samhället. De boende på 
östra sidan om järnvägen kommer också ha ett intresse 
av detta område och hur det planeras och används. 
Det är också ett närområde till Resecentrumområdet 
som ska säkerställa rörelse och trygghet under stora 
delar av dygnet

Bostadsområdet på den östra sidan bryter helt ny 
mark i samhällsutvecklingen. Robertsfors har inte växt 
i denna ritning tidigare och är ett svar på placeringen 
av den nya tågstationen. Stor vikt ska läggas kring hur 
detta område planeras och gestaltas för att verkligen 
kännas som en del av Robertsfors i sin profil och 
identitet trots dess geografiska utmaning i att verka 
frånkopplad helheten.

Boendeområdet är delvis redan detaljplanerat, 
men kommer att ges ett nytt samband med de 
utvecklingsplaner och infrastrukturkopplingar som 
planeras i planområdet. Området kan därför ges mer 
fokus och innehåll.

Robertsfors kommun har som mål att utveckla och 
samhällsplanera med rörelserikedom som ett tydligt 
ledord. Detta tas in genom att utveckla och planera 
för en utbyggnad och nyetablering av idrottsplatser, 
anläggningar och rörelseplatser.

Området väster om järnvägsspåret är ett nyckelområde 
för att möta upp det befintliga Robertsfors med 
resecentrum och forma en plats som kan välkomna 
både besökare och medborgare till Robertsfors 
kommun på ett bra sätt. Det är också ett närområde 
till Resecentrumområdet som ska säkerställa rörelse 
och trygghet under stora delar av dygnet

Resecentrumområdet

Östra Utvecklingsområdet

Östra Bostadsområdet

Lillbergets Bostadsområde Idrottsområdet

Västra Utvecklingsområdet
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BESKRIVNING AV PLANPROGRAMMET

BAKGRUND
Robertsfors kommun kommer att anslutas till 
Järnvägsnätet via Norrbotniabanans etablering. 
Stationsområdet har ett strategiskt läge i regionen 
med hög tillgänglighet för medborgarna. 
Stationsläget får endast 10-15 minuters gångavstånd 
till samhällets befintliga centrum. Området är därmed 
ett av kommunens viktigaste utvecklingsområden 
med potential för verksamheter av regional 
betydelse samt för boende där pendling är ett enkelt 
val.  Kommunen har beslutat om att upprätta ett 
planprogram för området runt resecentrum och 
de angränsande områden som ansluter mot den 
befintliga samhällsstrukturen samt närliggande 
utvecklingsområden.

Kommunens förhoppning är att planprogrammet ska 
utgöra en bra grund till en hög lokal delaktighet och 
förankring då det utgör ett startskott för dialog och 
samverkan om samhällsplaneringen och den fysiska 
miljön i Robertsfors. Den ska användas som ett verktyg 
inför den planeringen som stegvis ska växa fram och 
resultera i nya platser och sammanhang i Robertsfors.

Ett program är också en möjlighet att tidigt samråda 
om förslaget med remissinstanser, sakägare och 
allmänhet. Synpunkter på planprogrammet som 
kommer in till kommunen sammanställs i en 
redogörelse. Därefter görs eventuella bearbetningar 
av förslaget innan det läggs fram för godkännande i 
kommunfullmäktige.

• Presentera en fysisk form som reflekterar visionen 
för Robertsfors samhällsutveckling.

• Bidra till den demokratiska processen och 
förståelsen genom att göra kommunens 
intentioner med områdena tydliga för  g r a n n a r, 
blivande boende och allmänheten.

• Möjliggöra att alla berörda parter får en gemensam 
och tydlig bild av de samlade intentioner som 
föregår detaljplaneprocessen och öppna upp för 
samhällsdialog.

• Visualisera med stöd av illustrationer och exempel 

SYFTE MED PLANPROGRAMMET hur, vid en vidareutveckling och realisation 
av planprogrammets områden och innehåll, 
visionens olika aspekter i samhället kan samverka 
i en byggd miljö.

• Fungera som stöd och vägledning vid utveckling 
av planprogrammets områden i kommande 
detaljplaneprocesser och markanvisningar.

• Utreda och visa på grundläggande strukturer för 
det fortsatta planeringsarbetet som området ska 
genomgå.

• Väcka intresset för området och belysa dess 
utvecklingspotential som en stark utvecklingsnod.

Planprogrammet har en bred målgrupp;

• Intresserade medborgare
• Tjänstepersoner
• Politiker
• Byggaktörer
• Övriga aktörer som vill etablera sig i Robertsfors.

Planprogrammet försöker därför ta tillvara på 
behoven för en bred publik med varierande intressen 
för materialet. 

MÅLGRUPP

PLANPROGRAM

Planprogrammet anger strategier 

och utvecklingsområden som 

nycklar för att bidra till en positiv 

samhällsomvandling kopplad till 

Norrbotniabanans etablering med 

station i Robertsfors.
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Planprogrammet ska peka ut lokalisering av olika 
typer av bebyggelse och platser utifrån den vision 
som Robertsfors kommun har tagit ställning till i 
inriktningsbeslutet för området.
Definiera områdeskaraktärer för de nya områden 
som föreslås för att ta tillvara platsernas potential 
och utveckla dem på ett nyskapande och hållbart 
sätt. Dessa ska ta avtryck från den befintliga 
samhällsstrukturen.

Utreda   förutsättningarna  till att utveckla planområdet 
till hållbara och levande områden i samhället. Där 
samband mellan resecentrum och centrum kan 
skapas och stärka hela samhällsstrukturen. Peka på 
strategier som kan leda utvecklingen till att uppnå 
och stödja utpekade utvecklingsmål för kommunen.

Beskriva och visa på hållbara strategier för att ordna 
sunda platser i samhällsstrukturen. Visa på hur det är 
att röra sig genom samhället, gatans utformning och 
anslutningar med den oskyddade trafikanten i fokus
Barnets perspektiv och behov ska tas tillvara och ges 
platser i de nya områdena. 

Planprogrammet är en vidareutveckling och 
formknuten representation av det inriktningsbeslut 
som antogs i kommunfullmäktige 2021.12.20. 
Planprogrammet är det första steget i planprocessen 
och lägger grunden till arbetet med att föra 
planområdets delar mot detaljplaner och byggande.

Inriktningsbeslutet tog sin början i ett insamlade av 
idéer, intentioner och koncept som under en längre 
tid funnits för Robertsfors kommande utveckling. 
Inriktningsbeslutet är en samlad formulering och 
intentionsförklaring för Robertsfors som tar riktning 
mot genomförande. Planprogrammet är en direkt 
följd av inriktningsbeslutet och ett av delmålen i den 
utpekade samhällsomvandlingen.

Vid ett antaget Planprogram i kommunfullmäktige 
sätter Robertsfors kommun en tydlig grund för 
det fortsatta arbetet i planprocessen. Utifrån 
Planprogrammet kommer vidare arbete kunna söka 
tydligt stöd för hur olika delar av planområdet ska 
hanteras. Detaljplaneprocesser kommer att ha ett bra 
material att bygga vidare på och större strategiska 
riktningar finns utpekade vilket ger varje detaljplan 
ett större sammanhang i utvecklingen.

Planprogrammets innehåll ger formknutna 
beskrivningar  som hanterar byggda strukturer såväl 
som principer för och utveckling av naturliga element. 

Övergripande utredningar och kartläggningar i 
arbetet med planprogrammet visas som strategier 
kopplade till;
• De offentliga rummen.
• De byggda strukturerna.
• Samband med den befintliga samhällsstrukturen.
• Viktiga områden.

Planprogrammet identifierar och pekar ut 
viktiga huvudgrepp och nycklar som vägleder till 
underbyggda beslut för vidare processer. Aspekter 
som trygghet, tillgänglighet, attraktivitet, resiliens 
och diversitet är inarbetade i programmet.

Planprogrammets innehåll redovisas i ett antal 
delområden för att fånga in hur dessa kan planläggas, 
utformas och utvecklas framöver för att uppnå den 
utpekade visionen för Robertsfors samhällsutveckling.

Då målgruppen för planprogrammet är bred finns 
även en bredd i material kring områdets, ortens och 
kommunens förutsättningar.

VAD SKA PLANPROGRAMMET 
GÖRA?

PROCESS INNEHÅLL
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MARKANVÄNDNING

Programförslaget tar sin utgångspunkt i den 
kommande stationen för Norrbotniabanan som 
planeras i den östra delen av Robertsfors tätort. 
Med en tågstation kommer nya kopplingar och 
flöden att uppstå inom tätorten och det nya 
stationsområdet ger stor potential till samhällets 
utveckling. Programförslaget möter potentialen 
och innebär: 

• En utbyggnad av gatunätet, med 
utgångspunkt från befintlig gatu- och 
kvartersstruktur. En ny huvudgata som binder 
samman Storgatan med stationsområdet 
och med bostads- och rekreationsområden 
i norr skapar en ny årsring till Roberstfors. 
Gatuutbyggnaden ger nya kopplingar och 
utökade gång- och cykelmöjligheter.

• Ett nytt större bostadsområde vid Lillberget 
läggs mot befintliga bostadsområden, med 
utgångspunkt från dagens kvarterstruktur 
och bebyggelseskala.

• Ett nytt bostadsområde tillkommer öster om 
järnvägen.

• Inom stationsområdet kan offentliga och 
kommersiella funktioner etableras som 
skapar en ny kompletterande centrumnod för 
tätorten.

PROGRAMFÖRSLAGET
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Programförslaget syftar till att koppla samman det 
nya stationsområdet med befintligt centrum samt 
att koppla samman bruksområdet med idrotts- och 
friluftslivet norr om stationen vid Stantorsberget. 

Programförslaget möjliggör en tätortsutbyggnad av 
Robertsfors mot norr och mot öster, på båda sidor 
om järnvägen. Ny gatustruktur syftar till att koppla 
an nya och befintliga områden, på båda sidorna om 
järnvägen. 

• Ett nytt verksamhetsområde möjliggörs 
öster om järnvägen, som fungerar för så väl 
omlokaliseringar som för nyetableringar. 

• En stor utveckling av frilufts- och idrottslivet 
kan ske, med  nya funktioner och ytor vid 
Stantorsberget. Ett nytt och utbyggt elljusspår 
är planerat att anläggas inför starten av 
Norrbotniabanans byggstart.
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INFRASTRUKTUR OCH MOBILITET

Robertsfors befintliga gatustruktur är välintegrerat 
vilket gör att framför allt centrum nås enkelt från de 
flesta andra platser i tätorten. Den nya gatustrukturen 
i stationsområdet och Lillberget bygger vidare på 
samma strukur som det befintliga för att på så sätt 
låta de nya områdena få nära kopplingar till befintligt 
centrum och ett tydligt sammanhang med befintliga 
Robertsfors. 

Det östra bostadsområdet har på grund av topografin 
svårt att följa samma mönster mot befintlig struktur 
men föreslås ha en integrerad struktur inom området, 
en tydlig koppling till stationsområdet och möjligheter 
att bygga vidare på gatunätet åt nordost. 

Robertsfors har idag en huvudgata i Storgatan som 
fungerar som ryggrad i tätorten. Med den föreslagna 
expansionen föreslås ytterligare en huvudgata, som 
fördelar trafikbelastningen i tätorten och som kopplar 
ihop Lillberget med stationsområdet och vidare mot 
bruksområdet i söder.

Huvudgata

Huvudgata med grön funktion

Lokalgata med prioritering av 

gång- och cykeltra�k

Lokalgata

Övriga gator

Pendelparkering

Bro/tunnel

P

P

Huvudgata

Huvudgata med grön funktion

Lokalgata med prioritering av 

gång- och cykeltra�k

Lokalgata

Övriga gator

Pendelparkering

Bro/tunnel

P

P

INFRASTRUKTUR OCH MOBILITET

GATUSTRUKTUR
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• Hemvägen och Skolgatan, förlängs och skapar 
grundaxlar inom Lillberget, inte minst som gång- 
och cykelstråk. 

• Den nya huvudgatan utgör en ny årsring i 
gatustrukturen och följer formen av de befintliga 
ringvägarna. 

• Den nya huvudgatan är dimensionerad för att 
inrymma goda gång- och cykelmöjligheter på en 
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av gatusidorna. Trädplanteringar ger rumslighet 
till gatan, markerar gatan som en viktig 
sammanlänkande struktur i tätorten och skapar 
orienterbarhet till viktiga målpunkter.  

• De nya lokalgatorna är dimensionerade likt 
befintliga och utformade för blandtrafik. Vissa av 
lokalgatorna som länkar ihop tätorten kan byggas 
ut med separerad gång- och cykelbana, för att 

förstärka prioritering och säkerhet för  gående 
och cyklande i alla åldrar. Ombyggnad föreslås 
för dessa stråk även på befintliga gator utanför 
programområdet.   

• Gatunätet möjliggör en framtida utbyggnad i 
samma struktur för fortsatt samhällsutveckling 
och addering av fler årsringar. 
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Godstrafik genom orten sker idag via Storgatan och 
bidrar på många sett till en barriär som skär genom 
Robertsfors. Den nya huvudgatan ska inte bära tung 
trafik genom orten utan fokusera på personbil, buss, 
cykel och gång. 

För Robertsfors vore det bra om Storgatan ändå 
frigjordes från den tunga trafiken genom omledning 
utanför själva tätorten. I vilket fall är det viktigt att 
Storgatan i sina centrala delar utformas för lägre 
hastigheter, där det är enklare och säkrare att korsa 
för cyklister och fotgängare. 

Inom stationsområdet finns det befintliga 
verksamheter som i viss utsträckning kräver tyngre 
transporter. Dessa föreslås ledas på ett sätt som inte 
innebär att de går längs med Hantverkargränd, som 
kommer vara en viktig koppling för gång och cykel 
mellan Stationstorget och befintliga Robertsfors och 
dessutom har en skola utmed sträckan. Godstrafiken 
föreslås istället ledas ut på den nya huvudgatan och 
vidare ned till Storgatan. 

Gång- och cykelbanan utmed den nya huvdgatan 
mot Storgatan placeras avskilt från biltrafiken och de 
tunga transporterna till verksamheterna.   

I programområdet är stationsområdet den naturliga 
knutpunkten för kollektivtrafiken. Här samlas både 
tåg och buss. Busshållplatser föreslås ligga i nära 
anslutning till stationen för att underlätta smidiga 
byten. 

Utanför stationsområdet kan framför allt Lillberget 
behöva försörjas med busshållplats vid ett tillgängligt 
läge längs den nya huvudgatan. Hållplatser längs 
med Storgatan är också viktiga för tillgängligheten i 
tätorten. 

I Robertsfors ska hållbara transportsätt premieras för 
framför allt de korta vardagliga resorna. För detta 
föreslås god infrastruktur för gång och cykel i den 
nya bebyggelsen, längs nya huvudgatan och på de 
sammanlänkande gatorna från Lillberget till centrum.

Det är också av vikt att gatorna i den befintliga 
strukturen möjliggör en fortsättning på dessa stråk. 
Framför allt är det viktigt att Skolgatan kan fungera 
som en huvudgata för cykel, både på grund av dess 
egenskap som skolväg och för att den på ett gent sätt 
kopplar över Rickleån till södra sidan om ån i dess 
förlängning som Aseavägen. 

Bilden visar 5 min räckvidd till fots eller med cykel 
från  stationen

Bilden visar 5 min räckvidd till fots eller med cykel 
från centrum

INFRASTRUKTUR OCH MOBILITET

GATOR LOGISTIK OCH GODS

KOLLEKTIVTRAFIK
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Ur ett hela-resan-perspektiv föreslås parkering i nära 
anslutning till tågstationen och busshållplats för både 
cykel och bil. Detta gör det enklare att minska den 
totala restiden när byte mellan färdsätt är nödvändigt. 

Cykelparkeringar föreslås anläggas i första hand på 
västra sidan och bör dimensioneras för framtida 
flöden och vara väderskyddade. På den östra sidan 
av järnvägen föreslås en större pendelparkering 
för bil samt plats för att hämta och lämna tåg- och 
bussresenärer med bil/taxi. 

Angöring till och från tågets plattformar behöver ske 
på ett tryggt och trafiksäkert sätt. En nyckel för detta är 
att tunneln under järnvägsspåren utformas på ett sätt 
som gör det smidigt att ta sig från stationsuppgången 
till både Stationstorget och till pendelparkeringen. 
Uppgången bör därför placeras på södra sidan. 
Tunnelns utformning är också av vikt för de boende i 
det östra bostadsområdet, som kommer att använda 
denna väg även i sin vardag och inte bara i samband 
med resande.   
Pendelparkeringen i öster föreslås samlokaliseras 
med en drivmedelsstation som kan befolka platsen i 
större utsträckning och på så sätt öka den upplevda 
tryggheten. På den östra sidan placeras även hållplats 
för ersättningsbussar till tågtrafiken. 

Situationsplan 
Planprogram Robertsfors 
Uppdaterad 2022-10-13

1:7000 (A3)
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OFFENTLIGA PLATSER

De offentliga rummen ska utgöra arena för spontana 
och planerade möten och är tillgängliga för alla. Gator, 
parker, torg och platsbildningar skapar mötesplatser 
för ortens invånare och besökare. 

Torg och platser ska lokaliseras i tillgängliga lägen 
längs gator och stråk, binda ihop befintliga och nya 
områden och bidra med möten i vardagen. 

Att lokalisera och forma platser ur ett tydligt barn- 
och ungdomsperspektiv är ett bra sätt att skapa 
attraktiva och använda platser. Om barn kan röra 
sig fritt och vistas på en plats kan de flesta andra 
det också. Mötesplatser ska ta utgångspunkt i säker 
tillgänglighet för barn, koppla till gång- och cykelstråk, 
skolvägar, och i möten mellan områden. 

• I korsningen mellan tvärgator och den nya 
huvudgatan finns potential till platsbildningar 
och mötesplatser

• Mötesplatser prioriteras i stråk där gång- och 
cykelrörelser är koncentrerade. Här kan ex. 
mindre caféverksamhet inrymmas i bottenplan 
på flerfamiljsbostäder eller lekplats anläggas. 

• Parker/näridrottsplatser bidrar till mötesplatser 
och ligger integrerat i grönstrukturen och 
tillgängligt i vardagen.

TORG OCH PARKER

Torg

Park

Bostadsnära parker

Viktiga korsningspunkter 
med potential för platsbildning 

Torg

Park

Bostadsnära parker

Viktiga korsningspunkter 
med potential för platsbildning 
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STATIONSTORGET SOM MÖTESPLATS
• Bostadsnära parker planeras i de nya 

bostadsområdena, inte minst för lek.  
• Parker och torg är utformade med ett tydligt 

barnperspektiv och aktiverar invånare i alla åldrar.
• Parker och torg måste fungera under alla årstider 

och tider på dygnet. Därför måste de utgå från 
aktivering för flera årstider, möjliga att drifta och 
underhålla även med snö och med en attraktiv 
och omsorgsfull belysning.

Stationsområdet behöver utvecklas på ett sätt som 
gör det använt så stor del av dygnet som möjligt. Hur 
torget ligger och är utformat är avgörande för detta. 
Stationstorget utvecklas till en ny entré till orten. 
Torget ska vara mötesplats för resande, besök och 
rekreation. 

Fler målpunkter som ligger vid torget eller i nära 
anslutning till det gör stationsområdet till en plats att 

vistas på och inte bara passera på väg till tåget. Torget 
kantas av publika byggnader och servicefunktioner. 

• Gestaltningen av stationstorget behöver vara 
inbjudande för människor, både för att passera 
och att vistas på. 

• Torget behöver fungera under alla tider på dygnet 
och året, vilket kräver en medveten och attraktiv 
belysning.

• Strukturen behöver vara kopplad så att de 
genaste vägarna passerar genom och att alla 
stråk är uppkopplade mot omgivande tätort.

• Torgets identitet och karaktär kan stärkas genom 
ökad orienterbarhet och kopplingar till olika 
besöksmål - mot bruksområdet, frilufts- och 
sportområdet samt till centrum. 

• Vägen till idrottsområdet är viktigt att ta hand om 
och förstärka. 

• Invid torget kan funktioner som  cykelparkering, 
turistinformation och väntesal finnas. Med en 
etablering av kommunal verksamhet kan många 
publika funktioner placeras bottenvåningen. 

• Torget binds samman med ett samman-hängande 
golv, med prio för gående. 

• Torget förstärks av en stationsnära park som 
bidrar till vistelse och trivsel och kopplar upp mot 
de större rekreationsområdena.

Situationsplan 
Planprogram Robertsfors 
Uppdaterad 2022-10-13
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Inom området närmast stationen finns stor 
potential för lokalisering av både kommersiella och 
offentliga verksamheter, så som kontor, handel och 
service. Samlokalisering kan ske med funktioner för 
resenärernas behov. Stora och små handelslokaler, 
samt lokaler i bottenvåningar tillsammans med kontor, 
hotell och badhus är exempel på användningar. 

En livsmedelsbutik i stationsområdet kan komplettera 
utbudet på orten, befolka stationsområdet och ge 
resenärerna service. Livsmedelsbutiken bör utformas 
och lokaliseras så att den kan den samlokaliseras med 
resenärsstråk och stärka stationsläget som mötesplats.

Fler kommersiella funktioner inom stationsområdet 
kan etableras över tid. Butiker bör ha entréer vända 
mot busshållplatser samt viktiga gång- och cykelstråk. 

Parkering för handel och andra verskamheter behöver 
etableras i lägen som inte skapar barriärer eller hinder 
för resenärerna eller för ett befolkat stationstorg. 

Offentliga verksamheter som badhus, turistinformation 
och kommunala lokaler är exempel på etableringar 
som kan inrymmas inom stationsområdet och som 
kan samnyttjas med behoven av resenärsservice. 

Exempel på bebyggelse i stationsområdet

STATIONSOMRÅDET
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Prioritet ska ges till enkla byten mellan olika färdsätt. 
Vissa resenärsfunktioner placeras på den östra sidan. 
Hela tätorten ska enkelt nås via tydligt kopplade 
gång- och cykelstråk och omlandet ska enkelt kunna 
angöra stationsområdet med både buss och bil.

Förslag finns om att en del kommunal verksamhet 
kan flyttas till stationsområdet, med syftet att befolka 
stationsområdet tidigt, erbjuda attraktiv inpendling 
men även ge resenärsfunktioner i bottenplan så som 
väntsal, turistinformation och toaletter. Byggnaden 
kan placeras som fond från stationsuppgången med 
ett stationstorg där även busshållplatserna lokaliseras. 

Den tillkommande bostadsbebyggelsen kommer 
generera ett ökat behov av skol- och förskoleplatser. 
Detta behöver ses över samlat för hela Robertsfors 
med lämpliga placeringar inom tätorten. 

KOMMUNAL SERVICE

Befintliga verksamheter längs med Idrottsvägen 
föreslås behålla dagens markanvändning. De 
fastigheter som angränsar till parken (Tunnbindaren 
2 och 3) föreslås ändra markanvändning för 
komplettering av bostäder. Lägen för infarter kan 
dock behöva ses över med beaktande av viktiga gång- 
och cykelstråk. 

VÄSTRA VERKSAMHETSOMRÅDET

Öster om järnvägen, längs med ny lokalgata, föreslås 
nya tomter för verksamheter. I direkt anslutning till 
järnvägsvallen, eller sydost om järnvägen är det klokt 
att etablera ytkrävande, störande funktioner. 

Detta är både ett attraktivt etableringsläge, 
lättillgängligt för transporter och för personal, 
så väl som att det kan bidra till en blandning av 
funktioner och ligga inom områden ändå störda av 
järnvägstrafiken. Exempel på sådana verksamheter är 
drivmedelstation eller räddningstjänst. 

Vissa icke störande verkstadslokaler eller lager kan med 
fördel samlokaliseras, i ett tillgängligt läge, med kontor 
och verksamheter med viss besöksintensitet. Det är 
viktigt med hänssynstagande till landskapsbilden, så 
att en grön inramning fortsatt finns mot golfbanan 
och det öppna landskapet. 

ÖSTRA VERKSAMHETSOMRÅDET
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I de nya bostadsområdena eftersträvas en 
blandning av olika bostadstyper för att skapa ett 
kompletterande och varierat bostadsutbud i tätorten. 

Generellt ska bostadsutbyggnaden ske med en 
byggnadsskala som är anpassad till ortens karaktär, 
d.v.s. bebyggelse i 2-3 våningar. Inom denna 
byggnadsskala kan ändå ett varierat bostadsutbud  
medges med både småhus, radhus och lägenheter, i 
upplåtelseformer som både äganderätt, bostadsrätt 
och hyresrätt. Tätare bebyggelse ska i första hand 
uppföras utmed viktiga huvudstråk samt i anslutning 
till befintliga flerbostadshus. 

Ortens karaktär av trädgårdsstad, med stora  gröna 
tomter, ska fortsatt vara en viktig del av tätortens 
utbyggnad mot norr. I områdets centrala delar, väster 
om den nya huvudgatan, föreslås komplettering med 
en något tätare bostadsbebyggelse. Här kan mindre 
flerfamiljsbostäder vara lämpligt. Utblickar och god 
tillgänglighet till befintlig park ger goda möjligheter 
för t.ex. trygghetsboende.  

Längs med den nya huvudgatan föreslås en tätare 
bostadsbebyggelse, med en högre boendetäthet. 
Bebyggelsen bör orientera sig mot gatan. För att ge liv 
och närvaro till den nya huvudgatan är det viktigt att 

BOSTADSBEBYGGELSE
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dessa byggnader har en hög entrétäthet. 

De nya bostadsområdena ska bidra till att länka ihop 
tätorten, erbjuda nya boendemöjligheter, förbättra en 
hållbar mobilitet och rörelserikedom samt stärka en 
sammanhängande grönska. 

Offentliga platser är generellt och inte minst 
som resenärsmiljöer i stort behov av en väl 
gestaltad belysning, ur säkerhetssynpunkt, som 
trygghetskapande och inte minst för upplevelsen. 

En god belysning är av avgörande vikt för att offentliga 
platser och stationsmiljöer ska användas även under 
den mörka årstiden. 

Framtagande av en belysningsstrategi är ett strategiskt 
viktigt dokument för fortsatt arbete med skapandet 
av attraktiva och användbara platser och miljöer inom 
programområdet. 

BELYSNING FÖR TRYGGHET

6.02.0 2.0

1.7 5.5
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Det östra bostadsområdet får god koppling och 
närhet till stationsområdet och till kringliggande 
grönområden. Området behöver uppnå en blandning 
av bostadstyper (typer, storlekar, upplåtelseformer) 
för att möta olika boendebehov och bli ett område 
med blandad befolkning. 

Området ligger solitärt och kommer att upplevas som 
en egen liten by på höjden ovanför stationsområdet, 
men med mycket god tillgänglighet till stationen. 
Bebyggelsen anpassas till områdets terräng och 
består av markbostäder, så som småhus, rad- och 
parhus, såväl som mindre flerfamiljshus.

Området utvecklas från en struktur av gång- och 
cykelstråk som leder genom de centrala delarna 
mot elljusspåret i nordväst och ger koppling via bro 
över järnvägen till frilufts- och idrottsområdet vid 
Stantorsberget. 

ÖSTRA BOSTADSOMRÅDET
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Situationsplan 
Planprogram Robertsfors 
Uppdaterad 2022-10-13

1:7000 (A3)
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A

A Förslaget innebär en vidare utbyggnad av tätorten 
med bostäder på Lillberget. Strukturen möjliggör en 
bostadsbebyggelse med markbostäder och småhus 
i olika storlekar. Mot större bostadsgator med gång- 
och cykeltrafik (så som Jenningsgatan och Skolgatan) 
kan en tätare bostadsbebyggelse vara lämpligt, med 
radhus, kedjehus, parhus eller mindre flerbostadshus.

Längs med den nya huvudgatan bör bostadstyper 
som har tätt mellan entréerna prioriteras, för att ge 
en levande och befolkad gata i det viktiga stråket mot 
stationsområdet. 

Med en ökad befolkning skapas behov av offentlig 
service, så som förskolor. Lämpliga lägen inom 
bostadsområdet för lokalisering är i nära anslutning 
till park eller skog, med god tillgänglighet för  gång 
och cykel. Mindre bostadsnära parker kan integreras i 
strukturen för lek och näridrott. 

LILLBERGSOMRÅDET

Exempel på bebyggelse på Lillberget

Mindre bostadsnära parker anläggs integrerat i 
bebyggelsestrukturen för lek och näridrott. 

Förskolor kommer behövas och programförslaget 
visar på lämplig placering i nära anslutning till park 
eller skog, i gång- och cykeltillgängliga lägen. 

Området har infartsgator som samlar bil-, cykel- 
och gångtrafiken. De anläggs så att de skapar god 
tillgänglighet för samtliga trafikslag, men med 
prioritet för hållbar mobilitet och rörelserikedom. 

Bebyggelse- och gatustrukturen kan anpassas för att 
möjliggöra vidare utbyggnad österut.  
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GRÖNSTRUKTUR OCH REKREATION

En övergripande strategi krävs för att utveckla och
bevara de gröna kvaliteterna och befintliga strukturer 
i tätorten. En sammanhängande grönstruktur, där nya 
bebyggelseområden förstärker den övergripande 
strukturen, kan bidra till ökad biologisk mångfald och 
människors hälsa. 

Grönstrukturen ska bidra till att stärka både 
naturvärden och rekreativa värden. I en grönstruktur 
ingår gröna korridorer, spridningskorridorer, parker, 
natur-, idrotts- och rekreationsområden.  

• Gröna stråk ska bevaras och förstärkas. 
Korridorer ska ansluta till större natur- och 
rekreationsområden.

• Bostadsområden ska kompletteras med 
bostadsnära parker och grönska. 

• Park i Stationsområdet ska möta behov både hos 
boende, arbetande och besökare.

• Grönska inom Stationsområdet ska knyta 
ihop med närliggande natur-, idotts- och 
rekreationsområden, i syfte att stärka kopplingar 
för både biotoper och människor.

• Koppla samman rekration- och skogsområdet i 
norr med golfbanan och det öppna landskapet i 
söder genom gröna korridorer, där gaturummet 
för den nya huvudgatan nyttjas genom gatuträd, 

GRÖNSTRUKTUR
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REKREATIONSOMRÅDET

planteringszoner, vatten etc.
• Kopplingar behöver fungera bra även vintertid, 

där det inte alltid handlar om att snöröja utan 
att stärka vissa rekreationsstråk som exempelvis 
skidspår, skoterled och liknande inom den nya 
gatans sektion.

På nordöstra sidan om Stantorsberget är flera idrotts- 
och friluftsfunktioner samlade och kommer utgöra 
en viktig målpunkt för både invånare och besökare. 
Funktionerna ska annonsera sig mot den nya 
huvudgatan och tillgängliggöras från stationsområdet 
via ett tydligt gång- och cykelstråk.

Det ska vara säkert och lätt för människor, i alla 
åldrar och med alla fysiska förutsättningar, att ta 
sig till rekreationsområdet. Det kan utformas som 
tillgängliga upplevelsestråk, som gestaltas utifrån 
hög rörelserikedom, platser för vila och omsorgsfull 
belysningsgestaltning. 

Tillgängligheten till området kräver goda gång- 
och cykelmöjligheter och trafiksäkra överfarter 
över den nya huvudgatan. Angöring med bilar 
och bussar sker från huvudvägen in till idrotts- och 
rekreationsområdet, men får inte blockera en tydlig 

entré och en säker angöring för fotgängare, cyklister 
och skidåkare. 

En utveckling av idrotts- och rekreationsområdet 
planeras, bland annat med en skidskytteanläggning. 
Plats finns även för lokalisering av andra 
idrottsanläggningar. Befintliga elljusspår läggs 

om och expanderas, en bro planeras att uppföras 
över järnvägen norr om Stantorsberget. Den 
broanslutningen är för Elljusspårets utbredning och   
kopplar samman båda sidorna av järnvägen. Detta 
gör det möjligt för boende att på ett lätt sätt nå 
elljusspårsystemet från flera olika bostadsområden. 

Karta som visar befintliga rörelserika platser
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GÄLLANDE DETALJPLANER OCH 
OMRÅDESBESTÄMMELSER

1

2

3

4

Delar av programområdet är detaljplanelagt och berörs 
av ca fem detaljplaner och en områdesbestämmelse. 
Området närmast väster om resecentrum, samt 
området närmast väg 670 i norr är detaljplanerat för 
industriändamål. Övrigt är detaljplanerat för bostäder.

Detaljplan från 1989. Industriändamål. Marken 
är idag obebyggd och skogsbevuxen.

Detaljplan från 2020. Bostadsändamål, 
friliggande småhus. De delar av planområdet 
som ingår i planprogramsområdet är till största 
delen obebyggd. I norra delen finns friliggande 
enfamiljshus.

Detaljplan från 1975. Bostadsändamål. I norra 
delen finns några flerbostadshus i två våningar 
och i den södra delen friliggande enfamiljshus.

Detaljplan från 1966. Industri- och 
bostadsändamål. I den östra delen av 
området finns verksamheter av olika slag, 
tillverkningsindustrier, åkeri, bilverkstad m m. I 
den västra delen är det planerat för bostadshus 
i två våningar, där ligger också en F-3-skola och 
en förskola med sju avdelningar.

1

2

3

4

5

5 Områdesbestämmelser från 1989 med syfte 
att säkerställa riksintresset och kulturmiljöns 
värden. Bruksområde med bebyggelse från 
1700-talet och framåt. 
Områdesbestämmelserna är upphävda i en 
mindre del, för att möjliggöra för järnvägsplanen 
för Norrbotniabanan.
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ÖVERSIKTSPLAN
I Robertsfors översiktsplan (antagen 2019-06-17) har 
fyra fokusområden valts ut för att nå målet;  
- Att Robertsfors kommun ska vara Sveriges bästa 
kommun 2030.

Infrastruktur är en av fyra utvalda aspekter. Robertsfors 
kommun har ett fördelaktigt geografiskt läge i 
Västerbotten, med närhet till två befolkningstäta, 
expansiva städer och arbetsmarknader, Umeå och 
Skellefteå. Många pendlar dagligen till och från 
Robertsfors kommun.

I översiktsplanen är även god livsmiljö, attraktivt 
boende och näringsliv och handel utvalda aspekter.

• Planeringen av resecentrum för Norrbotniabanan 
i Robertsfors ska underlätta övergång mellan 
trafikslag. 

• Det ska vara lätt att kombinera kollektivt resande 
med gång, cykel och bil genom att anlägga 
pendlarparkeringar för bil och cykel. Bilpooler kan 
bidra till viktig samåkning.

• Resande ska underlättas med trygga, tillgängliga 
och trafiksäkra hållplatser med väderskydd och 
god belysning.

• Det ska finnas rafiksäkra, funktionella, belysta och 
trygga gång- och cykelvägar.

• Kommunen görs rundare genom att vägar och 
övrig infrastruktur planeras sammankopplat 
och binder samman den befintliga 
infrastrukturen i kommunen och förbättrar 
pendlingsmöjligheterna.

• Trafikens barriärverkan ska minskas. Säkra miljöer 
skapas genom att avlasta Robertsfors tätort från 
tung genomfartstrafik.

• Storgatan förlängs som stadsgata mot Sikeå och 
skapar en sammanhållen trygg trafikmiljö för 
boende, handel, pendling och rekreation. 

• Kommunen ska verka för en taktad tidtabell för 
kollektivtrafiken. 

• Ett kluster för rekreation, sport, motion och 
friluftsliv ska skapas i närheten av resecentrum.

• Rekreationsområden och sociala stråk ska finnas i 
anslutning till bostäder och arbetsplatser.

• Kommunens befintliga anläggningar inom kultur 
och sport/motion ska ses över.

• Ett nytt handelscentrum mellan Robertsfors och 
Sikeå med stark koppling mellan infrastruktur och 
utvecklingsområden för boende ska skapas.

• Det ska vara möjligt att bedriva näringsverksamhet 
i nära anslutning till sitt privata boende, detta 
för att skapa attraktiva möjligheter till utvecklat 
företagande.

• Besöksnäringen ska stärkas.
• Robertsfors kommun ska ses som ett 

kompetenscentrum avseende verkstadsindustri 
och hållbar utveckling.

Översiktsplanens mål som berör 
näringsliv och handel:

Översiktsplanens mål som berör 
rekreation, kultur och fritid:

Översiktsplanens mål som berör 
kommunikationer och resecentrum:

Översiktsplanens mål som berör 
attraktivt boende:

• Bostäder ska lokaliseras till områden som är mest 
fördelaktiga sett till både attraktivitet och redan 
förekommande infrastruktur.

• Resecentrum i Robertsfors skapar möjlighet för 
expansion av bostäder österut mot Sikeå.
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MARKFÖRHÅLLANDEN

En översiktlig markundersökning är utförd när 
bostadsområdet Lillberget projekterades.

En översiktig markundersökning har även utförts på 
området vid skjutbanan nordväst om stantorsberget.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
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FORNLÄMNINGAR

FÖRORENAD MARK

Inom programområdet och i anslutning till 
Stantorsberget finns ett antal fornlämningar, mest 
kolningsanläggningar men även någon boplatsgrop.
I anslutning till bäcken vid dagens industriområde 
finns rester av en kvarn.

Vid Kallkällmyran inom programområdet finns en 
gammal övertäckt deponi som varit i bruk från 
1950-talet fram till 1968. Deponin har bedömts till 
riskklass 3 – måttlig risk.
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RIKSINTRESSEN
Riksintressen är ett sätt för staten att påverka och 
bevaka intressen av särskild nationell betydelse inom 
samhällsplaneringen. 

Riksintressena har sitt ursprung från den fysiska 
riksplaneringen. Bakgrunden var att det mellan 
1950 och 1970 skedde en betydande ekonomisk 
tillväxt i Sverige som bidrog till en omfattande 
strukturomvandling och urbanisering. Utvecklingen 
medförde ett ökat anspråk på våra naturresurser. 
Människor fick mer fritid och möjligheter att bygga 
fritidshus. Efterfrågan på mark för fritidshus och tung 
industri var extra stor vid kusterna runt de större 
städerna. 

Numera finns riksintressena i miljöbalken och tolv 
olika statliga myndigheter har ansvaret för att inom 
sitt verksamhetsområde ange sådana områden som 
myndigheterna bedömer är av riksintressen enligt 
tredje kapitlet miljöbalken. 

I närheten av programområdet finns riksintresse 
för kommunikationer (planerad järnväg) utpekat av 
Trafikverket, riksintresse för naturvården, Rickleån, 
utpekat av Naturvårdsverket och riksintresse för 
kulturmiljövården utpekat av Riksantikvarieämbetet. 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Riksintresse, Kulturmiljövård

Riksintresse, Naturvård

Riksintresse, Järnväg - planerad
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Andra myndigheter som kan peka ut riksintressen är till 
exempel Sametinget, Havs- och Vattenmyndigheten, 
Tillväxtverket och Post- och telestyrelsen. 
Kommunerna ska i sin planering tydligt visa hur 
riksintressena ska tillgodoses
Källa: Boverket

TRÄDGÅRDSSTADEN
De äldsta bostadsområdena har växt fram efter 
den plan som idag är riksintresse för välbevarad 
trädgårdsstadsområde. Området karaktäriseras av 
svängda gator, platsbildningar och trädplanteringar. 

Tomterna är luftiga och egnahemsbebyggelsen 
består av låga byggnader om 2-3 våningar trähus. 
De knäckta ringvägarna (Inre och Yttre Ringvägen)  
skapar skelettet  och  ger en solfjäderstruktur. 
I tätortens centrala delar karaktäriseras strukturen 
av ortagonala lokalgator som binds samman av 
Storgatan.   Gatunätet är finmaskigt där det är ca 70-
90 meter mellan lokalgatorna. 

Det ingår som riksintressemiljö egnahemsområdet 
bredvid Robertsfors bruk byggt efter arkitekten Per 
Olof Hallmans plan, Hallman är för övrigt känd för 
Kirunas ursprungliga stadsplan men kanske främst för 
Trädgårdsstaden i Stockholm.

Plan för bebyggande vid Robertsfors bruk. P-O Hallman.
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KULTURMILJÖ
Stora delar av Robertsfors centralort är en kulturmiljö av 
riksintresse. I Robertsfors avspeglas viktiga skeenden i 
svensk historia på ett särskilt tydligt sätt. Därför blev 
Robertsfors ett riksintresse för kulturmiljövården 
redan 1987. Riksintresset har senare reviderats och 
utvidgats.

I riksintressebeskrivningens motivering anges att 
Robertsfors är ett ”bruks- och industrisamhälle 
som speglar den tekniska, ekonomiska och sociala 
utvecklingen från 1750-talets järnbruk via träindustri 
till modern högteknologisk tillverkningsindustri 
och från patriarkal bruksort via municipalsamhälle 
till nutidens kommuncentrum”. Detta kännetecknar 
stora delar av hela Sveriges samhällsutveckling under 
samma tidsperiod och många orter i landet har också 
haft ett liknande historiskt utvecklingsförlopp. På så 
sätt är Robertsfors typiskt. 

Bara ett fåtal av dessa orter har, som Robertsfors, 
bevarade miljöer med bebyggelse från alla delar av 
tidsperioden. I Robertsfors finns också sådana miljöer 
inom ett samlat område vilket ger särskilt goda 
möjligheter att uppleva och förstå årsringarna i detta 
långa och omvälvande utvecklingsförlopp. 
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Platsen för sulfitfabriken förlades till en plats nordväst 
om jordbruksmarken på Brännan. Personalbehovet 
för fabriken var stort, men under senare delen av 
1920-talet uppfattades bostadsbehovet vara löst. 
Skuldsättningen hos många av de som hade byggt 
nya egnahem med lån var ansträngd. Det gjordes en 
överenskommelse mellan fackföreningen och bolaget, 
att inga fler tomter skulle säljas. Verksamheten vid den 
gamla vattensågen lades ner 1935. Under 1930-talet 
revs också en del av de äldsta och ”sämsta” bostäderna 
på bruksområdet. 

1927 blev tätorten Robertsfors municipalsamhälle. 
Den första municipalbildningen gällde inte Brännan 
och bruksområdet och var begränsat även till 
befogenhet. Det utvidgades 1939 till ett fullständigt 
municip, gällande hela samhället. Detta innebar en 
gradvis övergång från ett totalt bruksansvar till ett 

SAMHÄLLET

På den lilla byn Edfastmarks ägor vid Rickleån anlades 
1759 ett järnbruk. Byn bestod av fem hemman 
och två soldattorp, men kom från och med detta 
år att snabbt förvandlas till en bruksort. Förutom 
dammanläggningar och masugn uppfördes snart 
stångjärnssmedja och manufakturverk i anslutning 
till ån. Arbetarna som de första åren var inhysta i 
bondgårdar eller fäbodstugor, fick under 1700-talets 
senare del tillgång till arbetarbostäder på åns västra 
sida. Herrgården, kontoret samt byggnader för brukets 
lantbruk uppfördes på östra sidan.

BRUKET

Under 1800-talet utvecklades och breddades 
verksamheten. Jordbruket blev ett storartat 
mönsterjordbruk som bl a manifesterades i de 
byggnader för ladugård, stall och mejeri som uppfördes 
av slaggtegel från bruket. Skogen och träet fick allt 
större betydelse. Sågverken blev den viktiga grenen 
i bolaget och ett skeppsvarv anlades vid hamnen i 
Sikeå. Efter 1902 kompletterades träverksamheten 
med en sulfitfabrik, som förlades på en bergsplatå 
väster om Brännan. En ny expansiv period inleddes 
och en stadsplan för egnahem utfördes på initiativ 
från brukets nya ägarfamilj Kempe. 

kommunalt ansvar för samhällets funktioner. Men 
det var först vid sammanslagningen av Nysätra och 
Bygdeå kommuner 1974, som ”bruket” blev centralort 
i den då nybildade Robertsfors kommun.

Sulfitfabriken byggdes ut 1930 och kompletterades 
1940 med en fabriksbyggnad för motorsprit. En rad 
hantverks- och serviceföretag etablerades i anslutning 
till Storgatan. Bebyggelse var lokaliserad förutom 
vid bruket och det planlagda egnahemsområdet 
även vid Mårsgårdsområdet 600 m längre västerut 
längs Storgatan. Däremellan var det fortfarande 
odlingsmark, men en stadsplan blev fastställd 1948, 
som omfattade större delen av municipalsamhället 
norr om Rickleån. Där fastställdes hur de olika delarna 
skulle utvecklas och sammanbyggas.
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Uppdraget att upprätta stadsplanen, som skulle 
förhindra en oreglerad kåkstad kring bruksområdet, 
gick till Stockholmsarkitekten P O Hallman. 
Hallman hade tagit till sig de för tiden nya idéerna 
inom stadsplanering, som ville anpassa gator och 
bebyggelse till platsens förutsättningar. Topografi 
och vegetation användes för att skapa variation 
och upplevelser i stadsbilden. Trädgårdsstaden 
var ett ideal under uppseglande och Hallman var 
den stadsplanerare som främst utvecklade dessa 
trädgårdsstadsideal runt om i Sverige.

I Robertsfors lades 28 kvarter ut på en yta norr 
om bruksområdet. En yttre och en inre ringled, 
samt ett antal tvärgator bildade ett variationsrikt 
gatunät. Mindre platsbildningar med ex vis vårdträd 
markerades i planen. Tomterna gjordes rymliga 

EGNAHEMSOMRÅDET

Robertsfors

1800-tal 1900-1909 1910-1919 1920-1929 1930-1939 1940-1949 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980- 1700-tal

Teckenförklaring 
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Teckenförklaring 
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för att möjliggöra trädgårdsodling och i alla fall 
delvis självhushåll. För att garantera den luftiga 
villastadskaraktären avsattes en förgårdsmark på 4,5 
m kring kvarteren som inte skulle bebyggas. Utifrån 
planen avstyckades tomter som såldes. Bolaget 
reglerade bebyggelsen noggrant och alla ritningar 
skulle godkännas innan husen uppfördes. Fram till 
1925 var ca 100 tomter bebyggda. Karaktäristiska 
drag för denna bebyggelse är fasader i träpanel, ofta 
liggande och stildrag i jugend eller nationalromantik. 
De relativt stora och rikligt förekommande uthusen 
placerades längst in på tomterna.

1900-TALETS SENARE HÄLFT
Kvarteren i anslutning till Mårsgården byggdes ut 
och det obebyggda mellanområdet utvecklades 
med kommersiell service, hyresfastigheter och 
1969 en centrumanläggning. I mitten av 1960-talet 

var planområdet nästan fullt bebyggt, men 
behov av byggbara tomter fanns fortfarande, bl 
a för att den tekniska personalen vid nystartade 
diamantframställningen på fabriksområdet skulle 
kunna erbjudas bostäder. Blickarna riktades mot 
Brännan. Några bostäder hade uppförts där tidigare 
med anledning av fabriksetableringen, men nu 
behövdes krafttag.

Tre krökta gator lades ut av stadsarkitekten Torkel 
Sjöström, i den nordvästra delen av området, i en 
plan som antogs 1965. Gatorna som i ändarna 
anslöt till Bruksvägen och Forsvägen utgjorde ett 
segmentformat område som till synes var inspirerat 
av Hallmans plan för egnahemsområdet. Kvarteren 
ansågs ge plats för ett 40-tal villor och ett 25-tal rad- 
eller kedjehus. 

Området närmare bruksbebyggelsen lämnades 
utanför, dels för att marken hade sämre bärighet, 
men också av respekt för de gamla byggnadernas 
kulturhistoriska värde. Knappt tio år senare var dock 
tomterna slut. 
En ny plan togs fram för den resterande delen av 
Brännan fram till Rickleåvägen. Området skulle 
kunna erbjuda 47 villatomter och ca 56 lägenheter 
i 4-familjshus. Dessa skulle enligt planen placeras 
närmast bruksbebyggelsen och utformas så de på ”ett 
naturligt sätt ansluter” till densamma.

Karaktäristiska drag för denna bebyggelse är den lätta 
och ljusa modernismen i områdets nordvästra del, 
medan den sydöstra delen uppvisar mera omfångsrika 
villor i dovare färger och med återvunna inslag av 
svensk byggnadstradition. 

Robertsfors

1800-tal 1900-1909 1910-1919 1920-1929 1930-1939 1940-1949 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980- 1700-tal

Teckenförklaring 

9

Robertsfors

1800-tal 1900-1909 1910-1919 1920-1929 1930-1939 1940-1949 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980- 1700-tal

Teckenförklaring 

9

39



KULTURMILJÖ
F

Ö
R

U
T

S
Ä

T
T

N
IN

G
A

R

FLERBOSTADSHUS
Robertsfors flerbostadshusbestånd i närheten av 
planprograamets område består till största delen av 
huskroppar med två våningar. Flerbostadshusen har 
också generellt sett bra utomhusmiljöer med gröna 
innegårdar och omgivningar.

Exploateringsgraden på dessa tomter är relativt låg 
och skalan på byggnaderna gör att dessa smälter in i 
omgivande villaområden.

Robertsfors har inte några slutna kvartersstrukturer. 
Det finns en öppenhet på flerbostadshusens 
tomter som ger inblick till innergårdar, entréer och 
grönområdena. 

BOSTADSHUS
Programområdet gränsar till områden med 
småhusbebyggelse i nordväst. Friliggande villor med 
en våning dominerar, men det finns även enstaka 
flerbostadshus i två våningar.

De tomter som är bebyggda av en- eller tvåbostadshus 
har generellt sett generösa tomtstorlekar som medger 
trädgård, odling och även verksamhetsbyggnader på 
tomten.

Robertsfors

1800-tal 1900-1909 1910-1919 1920-1929 1930-1939 1940-1949 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980- 1700-tal
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VERKSAMHETER OCH SERVICE
I anslutning till kommande resecentrum finns en 
bygg- och järnhandel, en bilverkstad, ett åkeri och 
några tillverkningsindustrier. Brandstationen finns 
också i närheten. Lite längre bort finns förskola och 
en F-3 skola med idrottshall och fritids. I området där 
Norrbotniabanan får sin sträckning finns en 18 håls 
golfbana och ett idrottsområde, Stantorsvallen.

Handel och matställen är i huvudsak lokaliserade 
längs Storgatan. I Robertsfors centrum finns 
livsmedelsaffärer, apotek, systembolag, bensinmack 
och några butiker. Det finns ett mindre utbud av 
restauranger och ett café.

Offentlig service är i princip koncentrerad till 
centralorten Robertsfors. Här finns polisstation, 
kommunhuset, vårdcentral, folktandvård, bibliotek 
och annan kommunal service.

Kommunal verksamhet

Handel - Dagligvaror och tjänster

Handel - Sällanköp

Handel - Upplevelse

Matställe
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NATUR OCH LEDER
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Flottarstigen och Fiskestigen följer Rickleån från 
Överklinten ända ner till mynningen vid havet. 
Flottarstigen är benämningen på leden från Överklinten 
till Robertsfors bruk eftersom det  tidigare bedrevs 
flottning här. Efter Robertsfors samhälle övergår 
Flottarstigen i Fiskestigen. 

Båda lederna erbjuder en lätt vandring utan större 
höjdskillnader i natursköna områden. Det finns gott 
om fiskeplatser längs Rickleån. Förutom lax finns öring 
och harr samt förstås också gädda och abborre. Längs 
lederna finns ett antal fina rastplatser med vindskydd, 
grillplatser, bänkbord och torrtoaletter. Några platser 
har handikappanpassats och går att nå med rullstol och 
har HWC. 

Det går också mycket bra att cykla längs dessa leder och 
ett riktat arbete med att förbättra tillgängligheten och 
möjligheten till detta arbetar kommunen med.

Fiskestigen

Flottarstigen

Längs Flottarstigen finns flera trevliga platser och är en 
bra vandringsled för alla åldrar.

En trevlig och naturskön plats som är populärt att besöka 
är Åknät, där passerar vattnet i ett lugnare tempo. Det 
finns också en riklig förekomst av liljekonvaljer. 

Den tar vandraren ner till naturreservatet Klubben där 
Rickleån mynnar ut i Bottenviken. Denna del av Rickleån 
har aldrig flottrensats och har kvar sin unika miljö. Här 
har fiskare vandrat längs ån sedan århundraden och 
stigen har därav fått namnet Fiskestigen.

 Fiskestigen ansluter till två naturreservat, Klubben vid 
Rickleåns mynning samt Åströmsforsen vid Laxbacken. 
Vid Åströmsforsen finns ett naturreservat, där man 
bland annat kan hitta gul svärdslilja. 

Kommunen utvecklar under år 2023 några rastplatser 
längs Flottarstigen och Fiskestigen som en del i 
ett samarbete med Arkitekhögskolan i Umeå och 
föreningen ArkNat. 
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NATURRESERVATLEDER - VINTERTID
I Robertsfors kommun finns flera naturreservat, den 
vanligaste formen av områdesskydd för natur- och 
kulturvärden. Flera reservat ligger längs kusten, där 
landhöjningen är 9 millimeter per år. 

Det är möjligt att skida längs med Flottarstigen med 
exempelvis Tegsnässkidor eller andra breda skidor som 
går att spåra med. Även längs de många skoterlederna 
i kommunen finns det bra möjligheter att ta sig ut i 
naturen med skidor. Det finns närmare 30 mil spårade 
uppmärkta skoterleder i Robertsfors kommun. Dessa 
underhålls av Robertsfors Skoterklubb i samverkan 
med Robertsfors kommun och kring Robertsfors ort 
körs lederna upp med pistmaskin. Längs lederna finns 
det raststugor och ett antal grillplatser.

Klubben

Sjulsmyran

Hertsånger

Rataskär

Åmarken

Klubben är kommunens mest besökta naturreservat. 
I naturreservatet Klubben kan du se alla stadier av 
landhöjningsskogar. Naturreservatet ligger vackert 
vid Rickleåns mynning med orörda hällmarker, 
klapperstensfält och sandstränder. Här brusar 
Nettingforsen, som är ovanlig på fler än ett sätt. Få älvar 
har forsar eller fall så nära sitt utflöde. Nettingforsen är 
dessutom opåverkad av flottningsrensning, vilket är 
unikt längs Norrlandskusten. Nettingforsen är uppkallad 
efter en ålliknande fisk; flodnejonöga - netting. 
Nettingfisket är en gammal tradition som ännu bedrivs 
av Rickleå byamän. På eftersommaren och hösten sätts 
nettingtinorna ut.

Reservatet består av de tre sammanhängande myrarna 
Sjulsmyran, Gårdmyran och Orrmyran med skogklädda 
myrholmar och omgivande skogsmark. Skogarna inom 
reservatet är mest tallskogar. Träden är i genomsnitt 120 
år men det finns också 200 åriga tallar.

I den strandnära delen av reservatet påträffas allkärr 
och mindre våtängar. I de successivt högre liggande 
terrängsänkorna utbreder sig ett nät av små, geologiskt 
unga myrpartier i olika ålderstadier. Här finns ett 
rikt djurliv och både lodjur och fiskgjuse har siktats. 
Fornlämningar i form av stenrösen finns också i området.

Ön Rataskär är både vacker och rymmer historiska 
lämningar och minnen. Bland annat finns en labyrint 
som daterats till 1500-talet. Närmast stranden finns 
resterna av en sjötullkammare och ett värdshus som 
påminner om Ratans storhetstid under 1700-talet.

Skogsmarken i reservatet har hög markfuktighet och 
ytligt liggande grundvatten. På många ställen finns små 
svackor med stående vatten eller mjuka vitmossemattor. 
Åmarkens karaktär av naturskogsartade, lövrika 
sumpskogar med lång skoglig kontinuitet gör området 
gynnsamt för växter och djur som är beroende av 
ostörda ekosystem.

Skoterleder 43



KOMMUNIKATION OCH INFRASTRUKTUR

Norrbotniabanan är en 27 mil lång järnväg mellan 
Umeå och Luleå som möjliggör snabbare, säkrare och 
mer miljövänliga resor och transporter. I Robertsfors 
planeras en regionaltågstation. 
Målet är att påbörja byggandet av järnvägen under 
2023 och att trafiken ska börja rulla under 2030. 
Stationen kommer att utföras med 225m lång 
perrong vilket medger stopp av regionaltrafik och 
intrerregionaltrafik.               

En gång- och cykelväg löper längs väg 651 från Sikeå 
till Robertsfors centrum, denna byggdes år 2012. I 
övrigt finns få iordningställda gång- och cykelvägar 
i Robertsfors. Trottoarer saknas på de flesta ställen. 
Befintliga gator används i dag för både fordons- och 
gångtrafik.

Järnväg - kommande infrastrukturGång- och cykelvägar

Inom programområdet finns väg 670 i nordväst och 
väg 651 i söder. 
E4:an kommer under de kommande åren att byggas 
om till en mötesfri 2+1-väg genom hela kommunen. 
E4 ligger öster om planområdet och kan angöras via 
väg 651 (ca 4 km) och via väg 670 (ca 9 km). I Sikeå 
där väg 651 korsar E4 kommer en planfri trafikplats att 
byggas.

Vägnät
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Robertsfors kommun är en landsbygdskommun. 
• ca 30 procent av kommunens invånare bor i 

centralorten Robertsfors
• ca 10 procent i tätorten Ånäset.
• ca 10 procent i tätorten Bygdeå. 
• ca 50 procent av befolkningen i mindre byar runt 

om i kommunen. 

Robertsfors kommun ligger mellan två städer, 
Skellefteå och Umeå, och många arbetspendlar till 
dessa orter. E4:an som är Sveriges näst längsta väg 
löper genom kommunen och de flesta utnyttjar 
dess stomlinjetrafik till arbetspendlingen. Det finns 
pendlarparkeringar i Sikeå, Bygdeå, Djäkneboda 
och Ånäset somanvänds flitigt av pendlarna. 
Stomlinjetrafiken används även för skolskjutsar. I dag 
består den inomkommunala kollektivtrafiken mest av 
skolskjutsar. 

E4 är rekommenderad väg för farligt gods. För 
transporter från E4 till Robertsfors och övriga orter 
väster om E4 används väg 651 och 670. Väg 651 är 
även en omledningsväg för E4. Det innebär att det 
passerer mycket tung trafik genom samhället.

Umeå Airport ligger knappt 60 km söder om 
programområdet. Flygplatsen har ca 300 000 
resenärer varje år. Det är en av Sveriges mest stadsnära 
flygplatser, ca 5 km från Umeå centrum och 3 km från 
Umeå Universitet.

Skellefteå Airport ligger ca 60 km norr om 
programområdet. Flygplatsen har ca 300 000 
resenärer varje år. Flygplatsen ligger ca 20 km från 
Skellefteå centrum.

Godstrafik

FlygplatserKollektivtrafik - buss

Port of Skellefteå i Skelleftehamn ligger ca 75 km norr 
om programområdet och är en av Sveriges största 
hamnar med en godsvolym på ca 2 miljoner ton gods 
årligen. 

Hamnar

Umeå hamn i Holmsund ligger ca 75 km söder om 
programområdet och är en av Sveriges största hamnar 
med en godsvolym på ca 2,5 miljoner ton årligen.

I Robertsfors kommun finns tre gästhamnar, Ratan, 
Sikeåhamn och Gumbodahamn.
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Eftersom planprogrammet omfattar ett stort område 
och avser att visa på en utveckling av Robertsfors tätort 
under många år framöver kommer programområdet 
att delas in i etapper. Varje etapp kan sedan bestå av 
en eller flera detaljplaner. 

Det finns flera fördelar med att inte detaljplanera hela 
området på en gång. Att dela upp helhetsbilden och 
fokusera på ett mindre område gör det lättare att 
se både delområdets plats i helheten och samtidigt 
belysa detaljerna. En etappindelning kan också ske 
utifrån typ av bebyggelse, användningsområde och 
lokalisering.

Att detaljplanera ett område i nära anslutning 
tidsmässigt till att det ska bebyggas gör att planen kan 
anpassas utifrån de krav och preferenser som råder 
vid aktuell tidpunkt. I närtid är det området närmast 
stationen ska detaljplaneras.

En utbyggnad av samhället innebär även att service 
i form av till exempel skolor, förskolor och andra 
verksamheter behöver byggas ut. Att börja med att 
beskriva den övergripande målbilden, som detta 
planprogram ska göra, innebär att lokaliseringsbeslut 
kan bli enklare att fatta. 

Planering av tillkommande infrastruktur i form av 
vägar, gatubelysning, vatten- och avloppsledningar, 
dagvattenledningar, fjärrvärmenät, elförsörjning och 
bredbandsnät m m är en viktig del i utbyggnaden av 
området. Då kan planprogrammets helhetsbild hjälpa 
till så att detaljprojekteringen för varje delområde görs 
med tanke på kommande utbyggnadsmöjligheter. 
Huvudmännen för den tekniska infrastrukturen har 
stor nytta av att se hela bilden och kan planera varje 
område med vetskap om hur intilliggande områden 
ska användas. 

När man delar upp arbetet i mindre etapper gör det att 
kostnaden kan fördelas över en längre tid samtidigt 
som man säkerställer att inget dubbelarbete behöver 
utföras när rätt dimensionering för fortsatt utbyggnad 
kan väljas på en gång.G

E
N

O
M

F
Ö

R
A

N
D

E
T

Detaljplaner kan också initieras av externa exploatörer, 
som till exempel fastighetsutvecklare, markägare och 
byggbolag. En detaljplan kan tas fram med en specifik 
exploatering i åtanke. När en förfrågan kommer in till 
kommunen om en viss typ av exploatering kan den 
hänvisas till rätt lokalisering utifrån planprogrammet. 
Det blir helt enkelt lättare att bedöma om tänkt 
exploatering passar in på den föreslagna platsen 
utifrån de stora dragen som planprogrammet 
målat upp. På motsvarande sätt blir det enklare för 
exploatörer att hitta det markområde som passar bäst 
för det projekt som de önskar genomföra. 

För den kommunala marken inom programområdet 
kan kommunen genom aktiv markpolitik välja att 
upplåta mark till den byggherre som lovar att bygga 
den typ av bebyggelse som kommunen har störst 
behov av.

DEL I EN PROCESS 

INDELNING AV PLANPROGAMMET

ETAPPER

Att dela upp helhetsbilden och fokusera 
på ett mindre område gör det lättare att 
se både delområdets plats i helheten och 
samtidigt belysa detaljerna.
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DEL I EN PROCESS 

PLANPROGRAM DETALJPLANGESTALTNINGSPROGRAM

Detaljplaneprocessen, som regleras i PBL, är en 
demokratisk process där avvägningar måste göras 
mellan allmänna och enskilda intressen. Med 
allmänna intressen menas statens, kommunens 
eller invånarnas gemensamma intressen som rör till 
exempel infrastruktur, bostadsförsörjning, natur- och 
kulturvärden. 

De enskilda intressena finns hos byggherrar, grannar, 
markägare och andra berörda. Ett enskilt intresse kan 
exempelvis handla om utsikt för en grannfastighet till 
planområdet eller en fastighetsägares önskemål om 
utveckling av sin fastighet i en detaljplan. 

- Kommunen kan använda en detaljplan för att 
pröva om ett område är lämpligt för bland annat 
bebyggelse. Det gäller till exempel både när det ska 
byggas nytt och när bebyggelse ska förändras eller 
bevaras. Detaljplanen ska redovisa allmänna platser, 
kvartersmark och vattenområden och gränserna för 
dessa. Detaljplanen medför i princip en rätt att bygga 
i enlighet med planen under en särskild angiven 
genomförandetid.
Källa: Boverket

I detaljplaneskedet har kommunen ett stort inflytande 
över gestaltningen, vad som ska vara allmän 
platsmark respektive kvartersmark, viktiga siktstråk, 
skalor, gaturum med mera. Genom bestämmelser om 
placering, omfattning och utformning av byggnader 
kan kommunen säkerställa att ett område får vissa 
önskvärda egenskaper. Kommunen har möjlighet att
välja ambitionsnivå för olika områdens utformning
Källa: Boverket

Program som stödjer och förtydligar kommunens 
viljeinriktning kan användas för att stärka och 
informera detaljplanearbetet. Dessa program kan 
innehålla gestaltningsprinciper och övergripande 
strukturell planering.
Källa: Boverket

1 2

- För att underlätta detaljplanearbetet kan 
kommunen upprätta ett särskilt program där 
planens utgångspunkter och mål framgår. Program 
kan upprättas för ett större område som underlag 
för flera framtida detaljplaner inom området. 
Programsamrådet innebär då en möjlighet för 
kommunen att på ett tidigt stadium lyfta frågor. 
Programmet är i huvudsak ett skriftligt dokument, men 
innehåller ofta kartor, bilder och andra illustrationer 
för att tydliggöra förhållanden och olika förslag. När 
ett program utarbetas samråder kommunen  med 
länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten. Kända 
sakägare, boende som berörs med flera, ska också 
beredas tillfälle till samråd. Hur samrådet ska gå till är 
inte reglerat i plan- och bygglagen.
Kommunen ska undersöka om ett genomförande av 
den efterföljande detaljplanen eller detaljplanerna 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Undersökningen innebär att kommunen dels ska 
identifiera omständigheter som talar för eller emot 
en betydande miljöpåverkan, dels ska samråda i 
frågan om betydande miljöpåverkan. Kommunen 
behöver inte göra en miljöbedömning eller ta fram 
miljökonsekvensbeskrivning i programskedet utan 
det görs i de efterföljande detaljplanerna. Källa: BoverketG
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MARKANVISNING EXPLOATERINGSAVTAL BYGGLOV
- En markanvisning är en överenskommelse mellan 
en kommun och en byggherre. Överenskommelsen 
ger byggherren ensamrätt att under en begränsad 
tid och under givna villkor förhandla med kommunen 
om att den ska överlåta eller upplåta ett kommunägt 
markområde för bebyggande.   
Källa: Boverket

- Efter att en detaljplan har vunnit laga kraft 
inleder kommunen markanvisningen genom ett 
urvalsförfarande där en aktör väljs ut. Därefter förs 
en dialog med exploatören om vad man vill bygga i 
en så kallad förstudie. När parterna är överens om 
en lämplig utformning tecknas reservationsavtal 
där kommunen förbinder sig att sälja tomten till 
exploatören under förutsättning att denne ska söka 
och få beviljat bygglov i enlighet med den godkända 
förstudien     
Källa: Boverket

Exploateringsavtalet kan även hänvisa till 
planbeskrivningen och eventuell gestaltningsbilaga 
där ytterligare utformningsfrågor tagits upp. Det går 
även att hänvisa till andra kommunala styrdokument i 
exploateringsavtalet, till exempel arkitekturpolicy,
skyltprogram eller riktlinjer för parkering. I dessa fall 
bör hänvisningen preciseras gällande vilka delar som 
är relevanta i projektet. 

Beslut om att godkänna ett exploateringsavtal tas i 
många kommuner av kommunstyrelsen. Eftersom 
exploateringsavtalet är tätt kopplat till detaljplanen är 
det bra om de berörda nämnderna har kännedom om 
innehållet i både detaljplan och exploateringsavtal 
inför beslut. Exploateringsavtalet, underskrivet av 
motparten, bör godkännas av kommunen innan 
detaljplanen antas.

Bygglovsprocessen är en ren myndighetsutövning 
och kan inte hantera avtalsrelaterade krav. Större 
detaljplaner antas normalt av kommunfullmäktige 
efter att ha passerat byggnadsnämnd (eller 
motsvarande) och kommunstyrelse.

3 4 5
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