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FÖRORD
Äntligen har vi klart med den efterlängtade fördjupade 
översiktsplanen över centralorten, planen som ska vara vårt verktyg i 
utvecklingen av allt som kommer att ske här de närmaste åren. 

Det har varit en lång process med många möten, samtal, omtag 
och synpunkter. Många personer och organisationer har bidragit 
i arbetet och det har också gjort att många har fått bidra till 
slutresultatet. Ibland har inblandade parter kanske inte varit helt 
eniga om vad som är möjligt och rimligt att skriva. Nu har vi en bra 
produkt som kan tjäna som rättesnöre i den fortsatta utvecklingen, 
men ändå vara möjlig att avvika ifrån om det skulle behövas. Det 
kan vara svårt att veta vad som kan tänkas hända i utvecklingen 
inom bara några år. 

Det händer mycket i hela Vindelns kommun just nu och vi blir 
även fler invånare. Då ställs också nya krav på den kommunala 
planeringen och att den är både uppdaterad och omfattande inom 
rimliga gränser. Denna fördjupade översiktsplan ska bidra till det 
fortsatta arbetet inom planeringen kommande år och det ska bli 
intressant att se hur den kommer att användas. 

Tack till alla som varit med och arbetat fram planen. 

/Mathias Haglund

Kommunstyrelsens ordförande

FÖRORD
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VINDELN
Vindeln är centralort i Vindelns kommun. Det är centrum för 
kommunal service, för skolor och vård och är dessutom plats 
för flera av kommunens större arbetsplatser. Idag är Vindeln en 
kommun med ett växande näringsliv och en allt högre efterfrågan på 
bostäder. För att utveckla Vindelns centralort och för att göra den till 
en bättre plats för fler att bo och verka i har kommunen beslutat att 
göra en fördjupning av översiktsplanen för Vindelns tätort. 

En fördjupad översiktsplan
En fördjupad översiktsplan beskriver hur kommunen vill att marken 
ska användas i en geografiskt avgränsad del av kommunen. Planen 
är inte juridiskt bindande. Planen anger inriktningen för den 
långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och ger vägledning 
för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda 
miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 

Den fördjupade översiktsplanen kommer när den är antagen att 
ersätta den kommunövergripande översiktsplanen för Vindelns 
centralort. 

Att ta fram en fördjupad översiktsplan
Arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan sker i flera 
steg där en central del av arbetet är att förankra planen hos 
allmänheten, intressenter och inom kommunen. Två gånger innan 
planen antas ställs den ut för samråd respektive granskning. Då 
finns möjlighet för allmänheten, myndigheter, företag och andra 
att lämna synpunkter. Innan dess har dialoger och samråd hållits 
under mer informella former som workshops och under öppet 
hus på skyltsöndagen i Vindeln. Synpunkter och nya underlag har 
inarbetats löpande under planarbetet. Hur arbetet med att ta fram 

Kapitel 1
INLEDNING

Läsanvisning
Den fördjupade översiktsplanen består av tre delar: 

• Ett planförslag (det här dokumentet) 
• Dialoger och samråd där processen med att ta fram planen och 

synpunkter på planen redovisas och bemöts� 
• Kulturmiljöunderlag - Fördjupad översiktsplan Vindelns tätort, 

vägledande planeringsunderlag, medföljer som bilaga
Har du bråttom och vill veta vad planen föreslår för inriktningar och 
förändringar? Gå till kapitlet ”Utvecklingsstrategi”� 
Vill du veta mer om framtida användning av marken i olika delar av 
centralorten? I kapitlet ”Användning” finns detaljerade beskrivningar�
Kapitlet ”Hänsyn” redovisar hur hänsyn ska tas till allmänna intressen och 
riksintressen i den fortsatta planeringen�
Kapitlet ”Konsekvenser” beskriver planens konsekvenser för miljön, 
för sociala och kulturella värden och hur planen bidrar till en hållbar 
utveckling�
I bilagan ”Kulturmiljöunderlag” finns beskrivningar av Vindelns 
kulturhistoriska värden och vilka förändringar olika områden tål utan att 
dessa värden skadas�
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planen gått till och vilka synpunkter som har kommit in redovisas i 
ett separat dokument ”Dialoger och samråd”. 

Granskningshandlingen
Ett första förslag till fördjupad översiktsplan ställdes ut för samråd 
under mars - maj 2017. Efter samrådet har flera utredningar gjorts 
och beslut tagits. De viktigaste förändringarna från samrådet är: 

 • Vägreservatet för en förbifart har tagits bort och ersatts 
av mark för nya bostäder. Förändringen är en följd av att 
Trafikverket har gjort en åtgärdsvalsstudie för väg 620 som 
har lett till att en förbifart för väg 620 inte längre är aktuell.

 • Ett fördjupat kulturmiljöunderlag har tagits fram som 
beskriver vilken typ av förändringar olika områden tål. 
Rekommendationer har inarbetats i avsnittet användning 
utifrån kulturmiljöunderlaget. Områden för bebyggelse har 
justerats utifrån underlaget. Kulturmiljöunderlaget utgör 
ett planeringsunderlag och ska vara vägledande vid planens 
genomförande.

 • En trafikutredning har gjorts för att bedöma lämpliga åtgärder 
på befintligt gatunät nu när en förbifart inte längre är aktuell.  
Framförallt behövs åtgärder på Ordenshusvägen, men även 
förbättringar på övriga gatunätet föreslås.

Organisation
Arbetet har bedrivits av en arbetsgrupp som har haft hjälp av en 
konsultgrupp från Tyréns AB. Arbetsgruppens arbete har letts av en 
styrgrupp med medlemmar från kommunstyrelsens arbetsutskott 
och miljö- och byggnämnden. 

Arbetet med en översiktsplan 
bedrivs i flera steg. Processen 
är reglerad i plan- och bygg-
lagen (PBL 2010:900). 

Kapitel 1
INLEDNING



VISION, UTMANINGAR OCH MÅL

”Vindeln är Umeåregionens bästa kommun för barnfamiljer och 
företagsamma människor. Här skapar vi tillsammans hållbar tillväxt 
förenat med en kreativ, hälsosam och trygg livsmiljö.”

”Fler människor ska känna sig välkomna till och välja att bo i 
Vindeln.”

”Många byar små blir en levande bygd - tillsammans är vi Vindeln”
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Vision
Framtagandet av den fördjupade översiktsplanen tar avstamp i den 
vision för 2020 som beslutades år 2007 av Vindelns kommun:

”Vindeln är Umeåregionens bästa kommun för barnfamiljer och  
företagsamma människor. Här skapar vi tillsammans hållbar  
tillväxt förenat med en kreativ, hälsosam och trygg livsmiljö.”

Arbetet med att ta fram den fördjupade översiktsplanen är en del i 
det arbete som kommunen gör för att kunna förverkliga visionen om 
det framtida Vindeln.

Utmaningar
För att kunna erbjuda invånarna i Vindeln en god service och i för-
längningen ett gott liv behöver kommunen utveckla strategier för att 
locka fler att flytta till Vindeln och få de som redan bor i Vindeln att 
trivas och välja att bo kvar. 

Efterfrågan på bostäder är idag större än tillgången. Att öka och för-
bättra utbudet av bostäder i Vindeln försvåras av att kostnaden för 
nyproduktion ofta överstiger bostadens marknadsvärde. Det innebär 
att det är svårare att beviljas lån, att det krävs mer eget kapital samt 
att riskerna blir större för en byggaktör som vill bygga i Vindeln jäm-
fört med orter där bostadsmarknaden är starkare. 

För att näringslivet ska kunna utvecklas positivt är kompetensför-
sörjningen central, liksom att det finns tillgång till effektiva trans-
porter, god offentlig service och goda förutsättningar att utveckla sin 
verksamhet. Idag är Vindeln i hög utsträckning en inpendlingskom-
mun. Om fler av dem som arbetar i Vindeln väljer att bo i Vindeln 
finns bättre förutsättningar för både kommersiell och privat service, 
och för näringslivets möjligheter till tillväxt. Det är därför av vikt att 
öka attraktiviteten för inflyttning genom att vid nybyggnad slå vakt 
om befintliga värden i den bebyggda miljön, som gör Vindeln unikt.

Det är också fortsatt viktigt för Vindeln att pendling både från och 
till Vindeln blir enklare, effektivare och trafiksäkrare för att skapa 
tillgång till hela arbetsmarknadsregionen. 

Möjligheter
Som ett viktigt led i det arbetet har kommunen som mål att locka 
framförallt fler barnfamiljer att bosätta sig i Vindeln. För att nå det 
målet är det angeläget att förbättra utbudet av bostäder. 

Ökad efterfrågan på bostäder kan på sikt innebära att marknadsvär-
det på bostäder i Vindeln ökar och att gapet mellan marknadsvärde 
och produktionskostnad minskar. Det skulle innebära bättre förut-
sättningar att bygga i Vindeln för både privatpersoner och för privata 
byggföretag. Det innebär också att mark som idag inte är attraktiv 
att bebygga kan bli det i framtiden. Kommunen behöver därför både 
planera utifrån vad som är möjligt att genomföra idag och vad som 
kan bli möjligt att genomföra i framtiden.

Om fler bor i centralorten finns underlag för att både behålla och 
utveckla den service och de tjänster som finns i centralorten vilket 
är till nytta för hela kommunen.

Vindelälvens avrinnings-
område ingår sedan 2019 
i Unescos biosfärområde 
Vindelälven-Juhttátahkka. 
Biosfärområden innebär 
inga nya restriktioner eller 
begränsningar. Genom nya 
eller förbättrade samarbeten 
mellan olika människor, 
organisationer och aktörer 
kan vi hjälpas åt att stärka 
områdets ekonomiska, sociala 
och ekologiska bärkraft.

Vindelns kommun har år 
2022 beslutat om en ny 
vision som ska gälla till år 
2030:

”Många byar små blir en 
levande bygd - tillsammans 
är vi Vindeln”

Tillsammans med den nya 
visionen finns också en 
längre, beskrivande text:

”Vindeln ska vara hemma – 
för alla som bor och verkar 
i kommunen. Här går livet 
ihop. Här finns plats för 
vardag och fest, arbete och 
ledighet och för familj och 
vänner. Här finns rum för 
utveckling och etablering. 
Här finns också plats för 
själen, för storheten och för 
äventyret – precis utanför 
dörren väntar det. Vi som 
bor här är alldeles vanliga 
människor, kanske bara lite 
stoltare och lite modigare 
än folk är mest”
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Kommunen tar via det allmännyttiga bostadsbolaget ansvar för att 
nya bostäder byggs i Vindeln. I vissa fall kan även olika former av 
statliga stöd bidra till finansieringen av nyproduktion av bostäder. 
Kommunen kan också se till att ha en god planberedskap för olika 
typer av bostäder på platser som kan vara attraktiva att bygga på.

Underlag
Den fördjupade översiktsplanen beskriver hur Vindelns centralort 
kan och bör utvecklas. I kommunens olika planer för sin verksamhet 
betonas utvecklingen av centralorten som en viktig del av kommu-
nens övergripande utvecklingsarbete.

Regional utvecklingsstrategi
Region Västerbotten har tagit fram en regional utvecklingsstrategi 
för Västerbottens län. I utvecklingsstrategin formuleras tre inrikt-
ningar och sex prioriteringar för att främja regionens utveckling mot 
en levande och cirkulär plats. De tre inriktningarna är:

• Sammanhållen region

• Jämlik och jämställd inkludering

• Föregångare i omställning

Regionens utveckling har stor betydelse för Vindeln. Vindeln ligger 
centralt mellan tre arbetsmarknadsregioner, och är beroende av hela 
arbetsmarknadsregionen och av människorna här för att säkerställa 
att människor har tillgång till passande arbeten, till vård och utbild-
ning och att företag hittar personal med rätt kunskap. För att nå hela 
regionen är satsningar på väg- och järnvägstrafik, utbildning och 
vård inom hela regionen av betydelse för hur Vindeln kan utvecklas.

Utvecklingsplan 2010
Kommunen arbetade 2010 fram en utvecklingsplan för kommu-
nen. I utvecklingsplanen understryks bland annat att centralortens 
utveckling är viktig för hela kommunens utveckling. Den fördjupade 
översiktsplanen beskriver mer ingående hur centralorten ska och bör 
utvecklas.

Översiktsplan 2014
Den kommunövergripande översiktsplanen för Vindelns kommun 
antogs hösten 2014. I översiktsplanen pekas sju strategiska utveck-
lingsområden ut: infrastruktur, näringsliv och handel, besöksnäring, 
attraktivt boende, attraktiv centralort och attraktiv landsbygd. 

Mål
Under arbetet med att ta fram denna plan formulerade arbets- och 
styrgruppen kommunfullmäktiges mål om att kommunen ska vara 
en attraktiv plats att leva, bo och verka i till att:

”Fler människor ska känna sig välkomna till och välja att bo i Vindeln.”

Prioriteringar RUS 2020-2030

 En nytänkande och smart region

En region med platsbaserad 
hållbar näringslivsutveckling

En nära tillgänglig region

En region med hållbara livsmiljöer 
att bo, verka och leva i

En hälsofrämjande region

En region rik på kompetenser

Strategiska utvecklingsområden i 
Översiktsplan 2014

Infrastruktur

Näringsliv och handel

besöksnäring

attraktivt boende

attraktiv centralort

attraktiv landsbygd



UTVECKLINGSSTRATEGI



FYRA STRATEGIER
Utifrån översiktsplanens sju och regionens sex strategiska 
utvecklingsområden har fyra utvecklingsstrategier tagits fram för 
centralorten. Strategierna ska skapa förutsättningar för kommunen 
att nå målet om att fler ska känna sig välkomna att bo och verka i 
Vindeln i framtiden. De fyra strategierna är: 

 • Ökat bostadsbyggande
 • Bättre offentliga platser och service
 • Vidareutvecklad arbetsmarknad
 • Tillvarata Vindelns unika värden
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Ökat bostadsbyggande
I Vindeln är efterfrågan på bostäder idag större än utbudet. Bostads-
byggandet behöver därför öka. Fler bostäder kan göra Vindeln till 
en mer attraktiv bostadsort och leder både till omflyttning inom 
Vindeln och möjlighet till inflyttning. En ökad inflyttning och 
minskad utflyttning är viktig för att kommunen långsiktigt ska 
kunna erbjuda god service och ett gott liv till invånarna. Framförallt 
behöver satsningar göras för att locka barnfamiljer. Satsningar på 
nya bostäder är också av stor betydelse för näringslivets utveckling 
och framtida kompetensförsörjning. Människor som arbetar i 
Vindeln ska kunna bo i Vindeln! Strategin ska hjälpa kommunen att 
nå sitt övergripande mål om en attraktiv centralort och attraktiva 
boendemiljöer. 

För att förverkliga strategin innehåller den fördjupade 
översiktsplanen förslag om:

 • Bostäder i attraktiva lägen: i kulturhistoriskt värdefulla 
miljöer, i centrum och i närheten av Vindelälven 

 • Nya bostadsområden med riktlinjer och rekommendationer 
om hur de kan byggas ut. 

 • Hur förtätning kan ske inom befintliga kvarter. 
 • Att prioritera bostäder för barnfamiljer och för äldre.
 • Plats för bostäder för minst 500 nya invånare.

Bild från villa under uppförande i Vindeln.
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Plats för både nya 
flerfamiljshus och för 
småhus när vägreservat 
tas bort. (+150)

Förändra befintliga planer 
så att två våningar och 
större villor tillåts. (+125)

Kv Sjukstugan förtätas med 
nya bostäder. Nya hus 
anpassas i skala och 
material till den 
riksintressanta miljön (+10)

Förtätning i centrum där lucktom-
ter bebyggs.  (+20). Bostäder/vård (+22)

Utredningsområde för 
framtida bostäder (30-50)

Utredningsområden  för 
fler bostäder Gamla 
sågen m fl (+45)

Utredningsområde  
bostäder och skola 
med hänsyn till 
kulturmiljöer (+60)

Möjlighet till mer 
bostäder, även för dem 
som vill bedriva gröna 
verksamheter (+20)

Plats för mer bostäder i 
Hamptjärn(+30)

Plats för mer 
bostäder inom 
gällande plan (+30)

Sockenmagasinet 
planläggs för 
bostäder (+80)

Område där befintlig 
bebyggelse kan komma att 
ersättas av nya bostadshus. 
(+10)

Förtätning i centrum inom 
befintliga kvarter kan ske på flera 
ställen. Anpassning krävs till 
kulturmiljö, trafik och omgivning. 
(+60)

(+10)

Befintliga byggrätter

Utredningsområden för bostäder

Utredningsområde skola och bostäder

Antal nya bostäder 

Bostäder, småhus (+5)



Ökat bostadsbyggande
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Bättre offentliga platser och bättre service
De allmänna platserna, servicen och möjligheterna till ett rikt liv gör 
Vindeln till en mer hälsosam och trygg plats att bo på. 

Strategin innebär satsningar på ökad trafiksäkerhet, förbättrade 
miljöer för gående och cyklister samt en utveckling av parkerna i 
centralorten. Syftet är att förbättra livet för alla Vindelnbor, men 
särskilt lyfts satsningar för barn och barnfamiljer fram.

Strategin innebär också att det finns en ambition att knyta Vindelns 
centrum närmare älven - den plats som flest Vindelbor pekat ut 
som betydelsefull. Älven med sina forsar är på många sätt hjärtat i 
Vindeln, en plats som det ska bli lättare att nå, och att se, från olika 
håll i centralorten. 

För att förverkliga strategin innehåller den fördjupade 
översiktsplanen förslag om att:

Förbättra parker och parkstråk. Kommunalhusparken, Ökbäcken-
stråket, Politiska knuten samt Isbaneparken föreslås förbättras och 
utvecklas.

 • Järnvägsallén/Karlsgårdsvägen ska bli mer trafiksäker för 
fotgängare och cyklister och byggas om för att skapa en 
trivsammare stadsmiljö. 

 • Fotgängare och cyklister ska få det lättare att nå viktiga 
målpunkter säkert och effektivt. Passager över de stora 
vägarna ska förbättras och gång- och cykelnätet ska 
kompletteras. Ett viktigt mål är att skapa säkra gång- och 
cykelvägar för barn.

 • Det ska bli lättare att passera järnvägen i tätorten. Till exempel 
behöver passagen vid resecentrum anpassas så att alla kan 
använda den. 

 • Centrum ska knytas närmare älven - möjligheterna att gå, 
cykla och köra spark ska förbättras mellan centrum och älven. 

 • Ökad tillgänglighet till älven och dess stränder, bland annat 
genom en ny gångbro över älven och förbättrade stigsystem.

 • Nytt badhus ska byggas vid fritidscentrum.
 • Möjligheterna för möten och kulturliv i centrum ska utökas.
 • Isälvsleden knyts samman med Västerbottensleden genom 

Vindeln.
 • Utveckla centralortens lekplatser.

Forsarna i Vindelälven är  
Vindelns hjärta.
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Ordenshusvägen förbättras. 

Politiska knuten blir park

Ny simhall, utökat fritidscentrum, 
möjlighet att skapa en mötesplats.

Ny bro över älven för 
fotgängare/cyklister ger 
ny runda “broarna runt”

Förbättrade stigar och cykelvägar 
gör Ökbäckenstråket till en bättre 
park, kanske ryms även samodling? 
Viktigt ta hänsyn till vattnet i 
parkmiljön och till att bäcken har stor 
betydelse vid skyfall.

Möjligheterna att gå och cykla 
mellan fritidscentrum/ny simhall, 
skolan och centrum förbättras. 
Trafiksäkra passager över väg 
363.

Sammanhängande grönstråk 
Ökbäcken - Vindelälven med 
bättre stigar.

Västerbottensleden knyts 
ihop med Isälvsleden

Siktröjning längs älven, hävd av 
kulturlandskapet och förbät-
trade stigar 

Stärkt friluftsområde

Lekplatser - förslag: färre, men bättre och 
ska finnas lätt tillgängliga i hela tätorten. 
Lila cirkel markerar dagens lekplatser.

Förbättrat stråk mellan 
Brånet och skolan/älven

Ny cykelväg kompletterar 
cykelvägnätet för säker 
cykling hela vägen.

Gång- och cykelväg längs 
Karlsgårdsvägen.

Ny gång- och cykeltunnel 
under järnvägen.

Nytt gångstråk längs 
stranden.

Isbaneparken utvecklas 
som stadsdelspark 

Kommunalhusparken utvecklas 
som mötesplats, plats för 
torghandel och evenemang.

Befintlig lekplats
Huvudstråk för fotgängare och 
cyklister som ska förbättras

Gång- och cykelväg

Gångväg med möjlighet till 
cykling

Befintliga stigsystem
Stigar i grönområden som ska 
förbättras

Grönområden och parker

Bättre offentliga platser 
och bättre service
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Vidareutvecklad arbetsmarknad
Strategin innebär att åtgärder föreslås som skapar förutsättningar 
för tillväxt hos företag och näringar inom kommunen. Vindeln 
har idag flera världsledande företag som alla växer och utvecklas. 
Vindeln vill se en utveckling där fler företagare kan etablera sig 
och utvecklas i Vindeln, och inom flera branscher. En breddad 
arbetsmarknad gör Vindeln mer motståndskraftigt vid förändringar 
och skapar också bättre förutsättningar för företagen att rekrytera 
arbetskraft. Att rekrytera kunnig personal till Vindeln är en av de 
stora framtidsutmaningarna, och genom satsningar på näringsliv, 
utbildning, pendlingsmöjligheter och bostäder ska Vindeln kunna 
utvecklas hållbart.

Besöksnäringen ska utvecklas med Vindelälvens unika 
förutsättningar som utgångspunkt. 

En breddad arbetsmarknad uppnås också genom att underlätta 
pendling till och från andra kommuner. Idag pendlar lika många till 
Vindeln för att arbeta som från Vindeln. Att stärka järnvägs- och 
vägtrafiknätet är därför en viktig del för att förverkliga strategin. 
Förbättrade transportmöjligheter underlättar för både människor 
och näringsliv. För näringslivets utveckling har det också stor 
betydelse att godstransporter fungerar väl.

Strategin ska underlätta för fler att bo och arbeta i Vindeln. Syftet 
är också att bredda arbetsmarknaden för att ge möjlighet för fler att 
arbeta i Vindeln. 

För att förverkliga strategin innehåller den fördjupade 
översiktsplanen förslag om att:

 • Utöka Vindeln Innovation Park så att företagen kan växa. 
Vindeln Innovation Park inrymmer redan idag flera 
världsledande företag med högt tekniskt kunnande. Här ska 
ännu fler kunniga få plats.

 • Bredda verksamheterna i Vindeln Innovation Park med service 
för personal och besökare, möjlighet till tankning m m.

 • Utveckla verksamheter inom Höken med fokus på 
verksamheter som inte är transportintensiva.

 • Utveckla platser längs älven för besöksändamål. 
 • Bygga ytterligare plattform vid Vindelns resecentrum för att 

möjliggöra tätare tågtrafik.
 • Förbättra möjligheterna för pendling med buss, exempelvis 

genom att arbeta för anslutningar som passar både för in- 
respektive utpendling från Vindeln.

 • Utreda ytterligare hållplatsläge på järnvägen vid Vindeln 
Innovation park.

Ny plattform ger möjlighet 
till fler tåg och bättre 
pendlingsmöjligheter 

Verksamheter, ej 
transportintensiva.

Vindeln Innovation Park 
utökas mot söder och   
byggrätter ses över.

En grön korridor bevaras 
av hänsyn till rennärin-
gen som alternativ 
flyttled och för att nå 
områden söder om 
Vindeln innovation Park.

Planen tillåter att ytterligare 
hållplats byggs på stambanan.

Möjlighet att utöka besöksverk-
samheter vid älven vid Kvarnen/-
campingen och i Västomån

Jord- och skogsbruk, ytterligare 
bebyggelse kan tillkomma med 
anpassning till odlingslandskapet 
och kulturmiljön.

Jord- och skogsbruk, ytterligare 
bebyggelse kan tillkomma, liksom 
möjlighet till stadsnära odling.

Möjlighet att utöka befintlig 
industri i Flakabäck

Jord- och skogs-
bruk. 

Utredningsområde  
besöksverksamhet. 

Besöksnäring

Industriverksamhet, utökning

Verksamhetsområde

Areella näringar, jord- och skogsbruk, 
rennäring m m

Jord- och skogsbruk, ytterligare 
bebyggelse kan tillkomma med 
anpassning till odlingslandskapet 
och kulturmiljön.

Utredningsområde  
besöksverksamhet. 

Vindeln är plats för flera 
världsledande industrifö-
retag. Det kunnande som 
redan finns på orten är en 
viktig förutsättning för en 
hållbar framtid för Vin-
deln. 

Se filmen om Vindeln:

https://www.youtube.com/

watch?v=QBZiZahHDg0wat
ch?v=QBZiZahHDg0
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Ny plattform ger möjlighet 
till fler tåg och bättre 
pendlingsmöjligheter 

Verksamheter, ej 
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Vindeln Innovation Park 
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flyttled och för att nå 
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Jord- och skogs-
bruk. 

Utredningsområde  
besöksverksamhet. 

Besöksnäring

Industriverksamhet, utökning

Verksamhetsområde

Areella näringar, jord- och skogsbruk, 
rennäring m m

Jord- och skogsbruk, ytterligare 
bebyggelse kan tillkomma med 
anpassning till odlingslandskapet 
och kulturmiljön.

Utredningsområde  
besöksverksamhet. 

Utvecklad arbetsmarknad
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Tillvarata unika natur- och kulturmiljövärden
Vindeln ligger vackert vid en av Sveriges nationalälvar och har ett 
dramatiskt natur- och kulturlandskap. Svaret på frågan ”Varför 
bo i Vindeln?” ryms till stor del i de värden som redan finns 
här. Att förädla och utveckla centralortens värden blir därför en 
viktig strategi för att kunna utveckla Vindeln. Här finns stora 
möjligheter att ta tillvara kommunens värden för att skapa attraktiva 
boendemiljöer som människor längtar till, och för att främja 
exempelvis besöksnäringen.

För att förverkliga strategin innehåller den fördjupade 
översiktsplanen förslag om att:

 • Tätorten ska utvecklas med hänsyn till befintlig 
kvarterstruktur och värden i befintliga bebyggelsemönster. 

 • Förtätning ska ske med stor hänsyn till kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer i bland annat gamla Degerfors, i anslutning 
till folkhögskolan och andra områden.

 • Utöka siktröjningen längs älven för att förbättra möjligheterna 
att se älven från Vindeln.

 • Värdefull bebyggelse ska skyddas vid behov och värden ska 
lyftas fram.

 • Isälvsleden knyts samman med Västerbottensleden och 
möjligheterna att gå och cykla i anslutning till älven förbättras.

Läs mer om Vindelns unika värden i kapitlet Hänsyn på s. 68.
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BOSTÄDER
I det här avsnittet beskrivs kommunens planering för att tillgodose 
behovet av bostäder i centralorten.

Bostäder för olika grupper

Ungdomar
Det finns för få bostäder som passar unga i Vindeln idag. Detta beror 
framför allt på att det råder en generell brist på bostäder. Att få unga 
att bo kvar i Vindeln och undvika att de flyttar från kommunen på 
grund av svårigheterna att få tag i en bostad är mycket viktigt för en 
positiv befolkningsutveckling. 

Äldre
Andelen och antalet personer över 65 år förväntas öka de kommande 
åren. Det innebär att det kommer att finnas behov av fler platser på 
särskilda boenden och trygghetsboenden samt att fler bostäder i det 
befintliga beståndet kommer att behöva tillgänglighetsanpassas.

Vindelns kommun bedömer att det under planperioden kommer be-
hövas nya platser på särskilt boende. Dessa bedöms kunna tillskapas 
genom att bygga ut det befintliga äldreboendet på Finnbacken. 

För de äldre som inte är i behov av särskilt boende bör intresset för 
trygghetsboende undersökas. Det är en boendeform som möjliggör 
för äldre att bo kvar längre i eget boende och som uppmuntrar till 
samvaro. Trygghetsbostäder bör vara strategiskt placerade med god 
tillgänglighet till både offentlig och kommersiell service.

Barnfamiljer
För att Vindelns kommun ska bli en attraktiv bostadsort för barnfa-
miljer är det viktigt att det finns ett bra utbud av större bostäder. I 
Vindelnbostäders bestånd finns idag endast sex lägenheter som har 
fler än tre rum. Ett sätt att öka tillgången till lämpliga bostäder för 
barnfamiljer kan vara att Vindelnbostäder undersöker möjligheterna 
att bygga villor eller kedjehus för uthyrning, alternativt större hyres-
lägenheter i flerfamiljshus.
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Tillgång till fler större bostäder bidrar till att öka rörligheten på 
bostadsmarknaden eftersom att det kan frigöra mindre och billigare 
bostäder för andra grupper som exempelvis ungdomar.

Nyanlända
Vindelns kommun tar emot och kommer även i framtiden att ta emot 
nyanlända personer som har fått uppehållstillstånd i Sverige. Grup-
pen innefattar allt ifrån ensamkommande barn till barnfamiljer. Att 
kunna erbjuda nyanlända ändamålsenliga bostäder är viktigt för att 
skapa goda förutsättningar för etablering och integration i kommu-
nen. 

Även för gruppen nyanlända finns det ett underskott av bostäder. 
Detta beror på att det finns för få hyreslägenheter i olika storlekar. 

Personer med funktionsnedsättning
För att tillgodose behov av bostäder för personer med funktions-
nedsättning så bör det enligt kommunens riktlinjer för bostadsför-
sörjningen tillkomma 6 platser i särskilt boende för personer med 
funktionsnedsättning, de närmaste åren.

Vägledning bostäder för olika grupper
Kommunen bör ta initiativ till detaljplaner i områden där det be-
döms finnas intresse att bygga. Befintliga detaljplaner bör ses över 
i syfte att ta reda på om den bebyggelse de möjliggör svarar mot 
dagens behov. 

För att skapa fler bostäder i särskilda boenden för äldre kan till ex-
empel Älvbacken byggas ut för att täcka framtida behov. 

Vindelnbostäder ska genom nyproduktion bidra till att tillgodose de 
behov och den efterfrågan på bostäder som finns idag. Det gäller sär-
skilt bostäder som passar unga och barnfamiljer samt äldre i form av 
trygghetsboenden.

Allmännyttans bestånd ska inventeras i syfte att ta reda på om det 
finns möjlighet att bygga om befintligt bestånd för att bättre passa 
exempelvis unga eller nyanlända och för att skapa bostäder med 
lägre hyror än nyproduktion.

Älvbackens äldreboende.
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Utvecklingsområden

Gamla sågplatsen
Avsikt
Ny användning i form av bostadsbebyggelse och bebyggelse för 
tillfällig vistelse eller besöksanläggning inom område med beteck-
ningen (U)BO.

Vägledning
Platsen där sågen en gång låg ska i framtiden kunna användas för 
bostäder, hotell, stuguthyrning eller andra funktioner för besöksän-
damål. 

Ny bebyggelse ska harmoniera med bebyggelse och struktur liksom 
den specifika lantliga karaktären i den omkringliggande kulturhisto-
riskt värdefulla miljön. Det innebär att den bör placeras i anslutning 
till befintliga vägsträckningar och följa den bebyggelstruktur som 
finns i området sedan tidigare. I norra delen av området kan små-
skalig kompletterande gårdsbebyggelse uppföras. I den södra delen 
kan nytt bostadsområde, hotell, stugor för uthyrning eller besök-
anläggning uppföras som följer den traditionella gårdstrukturen i 
omkringliggande områden. Ny bebyggelse ska anpassas till omgiv-
ningen avseende volym och materialval och bebyggelse kan tillåtas 
upp till två våningar.

Bebyggelsens placering ska även göras med hänsyn till risk för över-
svämning avseende 100-årsflödet.

Bebyggelse kan prövas på båda sidor av vägen mot Mesele. En över-
siktlig bedömning av de geotekniska förhållandena har gjorts med 
stöd av jordartsförhållanden, lutningar mot älven och utifrån uppgif-
ter om att slänten i huvudsak består av morän.  

Delar av området är förorenat med dioxinhalter som ligger klart över 
Naturvårdsverkets riktlinjer för bostadsanvändning. Föroreningar 
har konstaterats i mark i anslutning till där dioxinhaltiga medel 
använts i sågverksamheten.  I fortsatt planering behöver en riskbe-

Strandskydd
Enligt 7 kap. 18 c§ miljöbalken 
får man som särskilda skäl vid 
prövningen av en fråga om 
upphävande av eller dispens 
från strandskyddet beakta 
endast om det område som 
upphävandet eller dispensen 
avser
• redan har tagits i 

anspråk på ett sätt 
som gör att det 
saknar betydelse för 
strandskyddets syften,

• genom en väg, järnväg, 
bebyggelse, verksamhet 
eller annan exploatering 
är väl avskilt från 
området närmast 
strandlinjen,

• behövs för en 
anläggning som för sin 
funktion måste ligga 
vid vattnet och behovet 
inte kan tillgodoses 
utanför området,

• behövs för att 
utvidga en pågående 
verksamhet och 
utvidgningen inte kan 
genomföras utanför 
området,

• behöver tas i anspråk 
för att tillgodose ett 
angeläget allmänt 
intresse som inte kan 
tillgodoses utanför 
området, eller

• behöver tas i anspråk 
för att tillgodose ett 
annat mycket angeläget 
intresse

Mer om föroreningar finns i ”Häll-
näs såg MIFO fas 2”, Tyréns AB, 
2015-12-02
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dömning göras och en markundersökning. Området behöver saneras 
utifrån vad undersökningarna visar så att marken klarar riktvärden 
för känslig markanvändning.

Området berörs delvis av strandskydd. Ny bebyggelse för bostads-
ändamål, tillfällig vistelse eller besökanläggning bedöms bidra till 
utvecklingen av landsbygden då exploatering kan skapa arbetstillfäl-
len och bidra till att stärka underlag för service i centralorten. 

Området är redan ianspråktaget och en allmän väg löper genom om-
rådet och avskiljer huvuddelen av marken från älven. Det ska därför 
prövas om strandskyddet kan upphävas enligt 7 kap. § 18c  , 1 och 2 
i miljöbalken. Allmänhetens tillgång till stranden ska säkerställas 
genom att detaljplan upprättas.

Åtgärder och riktlinjer
• Inled detaljplanering för bostäder och besöksändamål.
• Utbyggnad inom utvecklingsområden kräver anslutning till 

kommunalt avloppsnät.
• Området som tidigare varit sågverksområde behöver saneras 

för att bli lämpligt för bostäder. Omfattningen av behovet av 
saneringar behöver utredas.

• Särskild hänsyn ska tas till kulturmiljö och landskapsbild. Ny 
bebyggelse ska anpassas till befintlig bebyggelse i struktur, skala 
och material.

• Hänsyn ska tas till befintlig jordbruksmark och till risker för 
översvämningar vid höga vattenflöden.

• Strandskyddets syften ska beaktas i allmänhetens tillgång till 
strandområden och säkerställande av goda livsvilkor för växt- 
och djurliv. Natura 2000-samråd krävs vid exploatering.

Se bilagan ”Kulturmiljöunderlag 
för Vindeln” för detaljerad beskriv-
ning av utvecklingsmöjligheter och 
hänsyn i samband med fortsatt 
planering.
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Även vatten- och avloppsfrågan ska utredas i detaljplan. Om ny 
bebyggelse ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet kan 
negativ påverkan på vattenkvaliteten i Vindelälven undvikas.

Gamla vägreservatet
Avsikt
Ny användning i form av bostadsbebyggelse i område med beteck-
ningen (U)B.

Vägledning
Området som förut utgjort vägreservat ska i framtiden vara möjligt 
att bebygga med bostäder. Området lämpar sig för olika typer av 
bostäder. I områdets östra del, öster om Ordenshusvägen kan fler-
bostadshus upp till 4 våningar uppföras. I de västra delarna i anslut-
ning till Tåvägen kan villor, småhus och radhus uppföras. Slutlig 
utbredning och omfattning av områden för ny bebyggelse utreds i 
kommande detaljplanering.

Ny bebyggelse ska placeras i landskapet och anpassas i höjd och 
skala med hänsyn till omgivande bebyggelse. Siktlinjer mot Deger-
fors kan bevaras till exempel genom en genomtänkt planering för 

Åtgärder och riktlinjer
• Inled detaljplanering för flerbostadshus, villor och småhus.
• Särskild hänsyn ska tas till kulturmiljö och landskapsbild. 
• Siktlinjer mot Degerfors och kyrkan ska bevaras.
• Exploatering ska ske på ett sätt som undviker fragmentisering av 

jordbruksmark.
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nya gator och anslutningar. Området är en del av ett gränsområde 
mellan Brånet, Degerfors och centrala Vindeln. Genom en genom-
tänkt planering kan bebyggelse i det här området knyta samman 
Vindelns olika delar.

Kläppa och Solvik
Avsikt
Ny användning i form av bostadsbebyggelse i område med beteck-
ningen (U)B.

Vägledning
I områdena ska ny bebyggelse i form av småhus och villor kunna 
prövas. Området öster om järnvägen kan bli en naturlig förlängning 
av befintlig bostadsområde i kvarteret Orren. Området ligger ca 75 
m från stambanan och fördjupade utredningar angående järnvägsut-
vecklingen kräver att en mindre yta med jordbruksmark tas i an-
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Åtgärder och riktlinjer
• Upprätta detaljplan för villor och småhus.
• Utred bullersituationen, framförallt med hänsyn till järnvägen. 
• Geotekniska risker ska utredas i samband med exploatering.
• Buller och vibrationer ska beaktas i vidare planering för delar av 

området som berörs av detta.
• Vid exploatering och vidare planering ska risker för farligt gods 

beaktas utifrån gällande riktlinjer.
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språk. Exploatering ska utföras så att jordbruksmark inte fragmen-
teras. Området väster om väg 363 och järnvägen kan i framtiden bli 
en naturlig fortsättning på befintligt bostadsområde.

Folkhögskolan och Älvbrinken
Avsikt
Utvecklingsområde för skolverksamhet med möjlighet att pröva 
kompletterande bostadsbebyggelse med hänsyn till kulturmiljö i 
område med beteckningen (U)BS.

Vägledning
Området kan utvecklas med ytterligare bebyggelse som är anpassad 
till kulturmiljövärden och pågående verksamhet, i första hand ut-
bildning men även bostäder. Folkhögskolan med sina byggnader och 
miljöer har stora kulturmiljövärden. Ny bebyggelse i anslutning till 
folkhögskolan kräver anpassning och hänsyn till bebyggelsemiljön 
och till den verksamhet som bedrivs där. 

På Älvbrinken ska det i framtiden kunna uppföras bostadsbebyg-
gelse i form av villor och småhus. I området finns idag villor som 
ursprungligen uppfördes som lärarbostäder. Vid framtida planering 
är det viktigt att nya tomter följer befintlig tomtindelning vad gäller 
storlek samt att bebyggelse anpassas i volym , skala och material-
val till befintlig bebyggelse. Framtida planering ska också beakta 
grönstruktur och områdets betydelse för gröna kopplingar mellan 
centrala Vindeln och älven.

Se bilagan ”Kulturmiljöunderlag 
för Vindeln” för detaljerad beskriv-
ning av utvecklingsmöjligheter och 
hänsyn i samband med fortsatt 
planering.

Bebyggelse på folkhögskoleområdet.
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Bebyggelse på folkhögskoleområdet.

Bebyggelse på folkhögskoleområdet.
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Åtgärder och riktlinjer
• Skolverksamhet och utökning av skolornas verksamhet ska 

kunna ske i området. 
• Utred möjligheterna att komplettera i området med 

bostadsbebyggelse.
• Värdefulla byggnader och miljöer skyddas i detaljplan
• Upprätta detaljplaner med utformningsbestämmelser som 

innebär att negativ påverkan på kulturmiljövärden kan undvikas.
• Vid avstyckning av nya tomter ska dessa storleksmässigt följa 

befintliga tomters indelning och karaktär.
• Ny bebyggelse ska anpassas till befintlig avseende volym, skala 

och materialval.
• Geotekniska risker ska utredas i samband med exploatering.
• Buller och vibrationer ska beaktas i vidare planering för delar av 

området som berörs av detta.
• Vid exploatering och vidare planering ska risker för farligt gods 

beaktas utifrån gällande riktlinjer.
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Kvartet Sjukstugan
Avsikt
Komplettering med ny bostadsbebyggelse i område med beteckning-
en (U)B.

Vägledning
Inom området ska ny bostadsbebyggelse i form av småhus och villor 
kunna uppföras. Ny bebyggelse ska anpassas till de kulturmiljövär-
den som finns i området avseende placering i landskapet samt ge-
staltning och val av fasad och takmaterial. Ny detaljplan för området 
upprättas som reglerar hur ny bebyggelse får utföras. Byggnadsan-
tikvarisk kompetens bör konsulteras vid framtida planering och ex-
ploatering för att säkerställa att kulturmiljön inte påverkas negativt 
av ny bebyggelse.
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Kvarteret Sjukstugan

Se bilagan ”Kulturmiljöunderlag 
för Vindeln” för detaljerad beskriv-
ning av utvecklingsmöjligheter och 
hänsyn i samband med fortsatt 
planering.

Åtgärder och riktlinjer
• I detaljplan regleras hur ny bebyggelse ska utformas med hänsyn 

till platsens kulturmiljövärden. 
• Konsultera byggnadsantikvarisk expertis vid framtida planering 

och exploatering för att säkerställa kulturmiljövärden.
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Hamptjärn
Avsikt
Ny användning i form av bostäder i område med beteckningen (U)B.

Vägledning
Inom området ska ny bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus 
kunna prövas. Området har inte höga kulturmiljövärden och ny be-
byggelse bedöms inte leda till störande omgivningspåverkan i form 
av skuggning. Bebyggelse upp till 5 våningar kan därför vara lämp-
ligt i detta område. De östra och södra delarna av området är sanka 
och riskerar att översvämmas vid kraftiga regn. Det är därför viktigt 
att dagvattensituationen uppmärksammas i den fortsatta planering-
en av området och att ny bebyggelse lokaliseras och uppförs så att 
den inte riskerar att översvämmas. 
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Åtgärder och riktlinjer
• Inled detaljplanering för bostadshus.
• Utred översvämningsrisker och åtgärder för att begränsa risk för 

översvämning vid kraftiga regn.
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Blandad bebyggelse/centrum

Centrum
Avsikt
Oförändrad användning - bostäder, handel, centrumverksamhet och 
kontor i område med beteckningen BHKC.

Vägledning
Vindelns centrum har en blandning av olika funktioner: bostäder, 
handel, kontor och andra verksamheter som har fördel av att ligga 
i centrala lägen. Centrum har en småskalig karaktär. Korta hus-
fasader, nära mellan entréer och en variation i material, färg och i 
husens utseende skapar trivsel i centrum. Ny bebyggelse och nya 
verksamheter ska bidra till att ytterligare stärka områdets karaktär 
av småstadscentrum med en blandning av och närhet mellan olika 
funktioner.

Handel ska koncentreras till Häradsvägen och Järnvägsallén. I an-
slutning till Häradsvägen och Järnvägsallén är huvudprincipen för 
ny bebyggelse att den uppförs i fastighetsgräns och med entré mot 
gata och att det i  bottenvåningen ska finnas offentliga lokaler eller 
verksamheter. I övriga delar av centrum behöver inte ny bebyggelse 
förberedas för lokaler i bottenvåningarna.

Ny bebyggelse i centrum ska följa kvartersstrukturen i stadsplanen 
från 1939 och anpassas i skala och volym till befintlig bebyggelse. 
Kvartersindelning och gatunät ska bevaras. Hänsyn ska tas till 
gatumiljön och helhetsupplevelsen av en centrummiljö som präglas 
av småskalighet. I anslutning till Häradsvägen bör bebyggelse högre 
än 1 bottenvåning och 1-2 ovanliggande våningar inte tillåtas. Längs 
Järnvägsallén bör bebyggelse inte vara högre än 3 våningar för att 
inte påverka kulturmiljö och stadsbild negativt. Ny bebyggelse i 
övriga delar av centrum bör följa befintlig karaktär vad avser volym, 
material och takfall men kan vara 4-5 våningar. Bedömning ska dock 

Se bilagan ”Kulturmiljöunderlag 
för Vindeln” för detaljerad beskriv-
ning av utvecklingsmöjligheter och 
hänsyn i samband med fortsatt 
planering.

Ny bebyggelse ska följa befintlig karaktär. Bild är endast illustration och visar inte planerad bebyggelse.
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göras från fall till fall med utgångspunkt i hur ny bebyggelse påver-
kar stadsbild och kulturmiljövärden. Förhållningssättet till högre 
byggnader ska vara restriktivt.

Centrum är känsligt för rivningar. Befintliga detaljplaner bör därför 
ses över i syfte att utreda om det finns behov av att upprätta nya eller 
ändra detaljplaner för att genom planbestämmelser skydda kultur-
historiskt värdefull bebyggelse. 

Det finns detaljplaner som möjliggör både mindre flerfamiljshus och 
villor och småhus i centrala Vindeln. Det ska även i framtiden finnas 
en blandning av olika bostadstyper i centrum. En viktig kategori är 
bostäder för barnfamiljer som inte vill äga sitt boende.

Parkering ska anordnas i lämplig omfattning på den egna tomten till 
nya bostadshus. Större sammanhängande parkeringsytor ska undvikas.

Åtgärder och riktlinjer
• Inled detaljplanering för flerbostadshus, villor och småhus.
• Se över detaljplaner för att säkerställa att kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelse och miljöer skyddas genom varsamhets- 
och skyddsbestämmelser.

• Begränsa byggnadshöjderna längs Häradsvägen och 
Järnvägsallén i detaljplaner.

• Anpassa ny bebyggelse i volym och skala till kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse.
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Se bilagan ”Kulturmiljöunderlag 
för Vindeln” för detaljerad beskriv-
ning av utvecklingsmöjligheter och 
hänsyn i samband med fortsatt 
planering.

Övrig bostadsbebyggelse

Degerfors
Avsikt
Oförändrad användning - bostäder i områden med beteckningen B. 
Möjlighet att pröva komplettering av bostadsbebyggelse med särskild 
hänsyn till kulturmiljö i områden med beteckningen B(Q).

Vägledning
Degerfors är en kulturhistoriskt värdefull miljö med väl bevarad 
bebyggelse i ursprungliga lägen i jordbrukslandskapet med siktlinjer 
mot älven. I området ligger flera av de finaste exemplen på trähusar-
kitektur som finns i Vindeln, bland annat de två byggnadsminnena 
Åströmska gården och gamla Tingshuset. De stora värden som finns 
i bebyggelsemönster, material och bebyggelsens placering i landska-
pet ska bevaras då de bidrar till förståelsen av Vindelns framväxt 
och historia.

Degerfors är känsligt för förtätning och kompletteringar av bebyg-
gelsen. I områdets östra del, öster om Tåvägen, ska det finnas möjlig-
het att uppföra ny bebyggelse i enlighet med gällande detaljplaner 
i form av villor och småhus. Längs Byavägen ska det också vara 
möjligt att pröva ny bebyggelse förutsatt att stor hänsyn visas och ny 
bebyggelse anpassas till kulturmiljö och den äldre kulturhistoriskt 
värdefulla bebyggelsen i området. 

Byggnadsantikvarisk expertis bör konsulteras vid planering och 
exploatering för att undvika negativ påverkan på kulturhistoriskt 
känsliga miljöer och byggnader.

Odlingsmarken i Degerfors har brukats med lång kontinuitet och får 
inte tas i anspråk för ny bebyggelse. 

Befintliga detaljplaner bör ses över i syfte att utreda om det finns 
behov av att upprätta nya detaljplaner för att skydda kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse.

Exempel på ny bebyggelse i Degerfors. Träpanel, slamfärger och sadeltak ansluter till omgivande bebyggelse.
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Finnbacken
Avsikt
Oförändrad användning - bostäder och bostäder i särskilt boende i 
område med beteckningen B3.

Vägledning
Detaljplanen för Finnbacken är inte genomförd i sin helhet. En 
utredning pågår om möjligheterna att bygga ut äldreboendet med 
ytterligare platser. Delar av området är bostad med villabebyggelse. 
Vid exploatering ska geotekniska risker utredas och bebyggelse 
planeras så att tillräcklig säkerhet uppnås. Buller och vibrationer ska 
beaktas i delar av området som kan beröras av detta. Bebyggelse ska 
planeras så att fragmentisering av jordbruksmark undviks, exempel-
vis med placering i kantområden.

Åtgärder och riktlinjer
• Ny bostadsbebyggelse i form av villor och småhus ska kunna 

prövas i detaljplanerade områden för bostadsändamål.
• Byggnadsantikvarisk expertis ska konsulteras vid planering av ny 

bebyggelse.
• Se över och vid behov ändra eller upprätta nya detaljplaner med 

skyddsbestämmelser för kulturhistoriskt intressant bebyggelse.
• Ta fram områdesbestämmelser med skyddsbestämmelser för 

områden som saknar detaljplan.
• Bygg ut Älvbackens äldreboende med fler platser.
• Beakta siktlinjer mot kyrka och älv vid eventuell exploatering.
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Övriga områden
Avsikt
Oförändrad användning - bostäder i områden med beteckningen B1 
och B2. I områden med beteckningen B1(Q) ska särskild hänsyn tas 
till kulturmiljö vid kompletteringar av bebyggelse.

Vägledning
På redan detaljplanerad mark ska det finnas möjlighet att bygga 
bostäder som kompletteringar inom befintliga kvarter och områden. 
I områden med beteckningen B1 finns idag fristående villor och små-
hus och i områden med beteckningen B2 finns flerbostadshus och 
blandad bebyggelse. I område Mariedal, B1(Q), behöver hänsyn tas 
till områdets karaktär och kulturmiljö

Åtgärder och riktlinjer
• Ny bostadsbebyggelse genom kompletteringar inom befintliga 

kvarter och områden.
• Se över detaljplaner och ändra vid behov för att möjliggöra 

bebyggelse som motsvarar den efterfrågan som finns.
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Utredningsområden

Södra Degerfors
Avsikt
Utred förutsättningar för ny bostadsbebyggelse.

Vägledning
Området kan i framtiden vara lämpligt för småhus, villor eller större 
gårdar som anpassas till topografi, landskapsbild och och kulturmil-
jö. I området ska det vara möjligt ha hästar. Angöring till området 
ska i första hand ske från väg 363.Området är en reserv för bostads-
bebyggelse och är inte prioriterat i kommunens planering.

1:8 000
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Åtgärder och riktlinjer
• Utred möjlighet till ny bostadsbebyggelse i form av villor och 

gårdar med stora tomter.
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AREELLA NÄRINGAR

Areella näringar och bostäder

Avsikt
Oförändrad användning i områden med beteckningen L. Möjlighet 
till jordbruk, skogbruk och rennäring, areella näringar och komplet-
tering av bebyggelse. Strandskydd gäller inom älvsnära områden och 
innebär byggförbud, dispens kan dock ges i vissa fall.

Vägledning
Inom områden med beteckningen areella näringar finns skogs- och 
jordbruksmark samt mer spridd bebyggelse än i övriga centralorten. 
För de älvnära områdena föreslås att nuvarande användning fortsät-
ter, men att det ska finnas möjlighet att uppföra ny bebyggelse i min-
dre omfattning. Det kan exempelvis handla om bostadsbebyggelse 
där det finns möjlighet att ha häst i anslutning till boendet. Det ska 
också vara möjligt att avända marken för odling. En del av områdena 
används också och ligger inom områden av riksintresse för rennä-
ringen. Hänsyn ska tas till rennäringens intressen vid planering och 
exploatering av bostäder. 

Förslag till tätortsnära odling har 
arbetats in utifrån synpunkt under 
samrådet av planen!

Där så bedöms nödvändigt kan 
jordbruksmark tas i anspråk om 
det behövs för ett väsentligt all-
mänt intresse och utredning visar 
att exploateringen inte kan göras 
på annan plats. Ett sådan allmänt 
intresse kan exempelvis vara en 
större sammanhållen exploatering 
för bostadsändamål, anläggande 
av nödvändig infrastruktur eller 
anläggande av skydd mot olyckor.

Strandskydd
Vindelälven är ett så kallat 
Natura 2000-vattendrag och 
de utpekade värdena för 
Natura 2000 Vindelälven får 
ej påverkas negativt. Därför 
krävs ett särskilt Natura 
2000-samråd för eventellt 
upphävande av strandskydd 
vid detaljplanering.

Odlingslandskap Västomån.

Åtgärder och riktlinjer:
• Arbeta för att jordbruksverksamhet kan bedrivas så 

att landskaps- och naturvärden liksom möjligheten till 
livsmedelsproduktion bevaras. 

• Utred intresse för djurhållning och detaljplanera vid behov.
• Bebyggelse kan tillkomma med hänsyn till befintliga 

bebyggelsemönster och kulturmiljöernas värden. Exploatering 
ska göras på ett sådant sätt att fragmentering av jordbruksmark 
undviks och möjligheterna till ett rationellt jordbruk ej försvåras.

• När förändringar planeras i områden som är av intresse för 
rennäringen ska samråd med berörd sameby ske i ett tidigt skede.

• Vid behov: upplåt kommunal mark för tätortsnära odling.
• Planering ska beakta strandskyddets syften i allmänhetens tillgång 

till strandområden liksom goda livsvillkor för djur- och växtliv.
• Ta fram områdesbestämmelser med skyddsbestämmelser för 

områden som saknar detaljplan.
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VERKSAMHETER

Handel och centrumverksamheter

Avsikt
Oförändrad användning med möjlighet till nyetableringar inom om-
råde med beteckningen BHKC.

Vägledning
Handel ska lokaliseras till Vindelns centrum inom område med be-
teckningen BHKC. Nya handelsetableringar ska i första hand hänvi-
sas till Häradsvägen och Järnvägsallén. Utgångspunkten för ny be-
byggelse längs dessa stråk är att bottenvåningar ska kunna användas 
för handel, kontor eller annan verksamhet som förstärker stadsmäs-
sigheten och skapar liv och rörelse i centrum. Det ska dock även vara 
möjligt att bedriva handelsverksamhet i andra delar av centrum.

Aktiviteter och målpunkter som gör att fler människors vill vistas i 
centrum är också positivt för handeln. Det saknas idag en lokal och 
mötesplats för kultur där det exempelvis kan visas film, teater och 
konst. Kommunen ska därför eftersträva att hitta och utveckla en 
plats för kulturaktiviteter av olika karaktär. 

Omsorgsfullt utformade och attraktiva offentliga platser och lekpar-
ker bidrar till att skapa liv och rörelse i centrum vilket även gynnar 
handeln. Offentliga platser och gatorna i centrum ska också fungera 
och kunna användas för tillfälliga evenemang så som exempelvis 
marknader, idrottsevenemang och konserter.

Längs Häradsvägen.
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Åtgärder och riktlinjer
• Hänvisa handel till Häradsvägen och Järnvägsallén i första hand 

och till andra delar av centrum i andra hand.
• Skapa mötesplats för kulturanknutna aktiviteter.
• Se till att offentliga platser och gator är flexibla och kan användas 

för tillfälliga arrangemang.

Fridas - café och vandrarhem i tidigare järnvägshotellet.
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Besöksanläggning

Avsikt
Oförändrad användning med möjlighet till utveckling och utbyggnad 
av bebyggelse för besöksändamål och tillfällig vistelse inom områden 
med beteckningen O.

Vägledning
Bebyggelse och anläggningar för besöksändamål och tillfällig vistelse 
ska kunna uppföras i anslutning till befintlig besöksanläggning och 
camping i norra delen av planområdet, vid Vindelgallerian, väster om 
älven i det gamla sågenområdet samt inom område öster om älven 
nedanför Mariedal. Områdena ligger helt eller delvis inom strand-
kyddsområde. Det ska prövas om det är möjligt att tillåta ny bebyggelse 
inom strandskyddsområde med hänsyn till livsmiljö för djur, växter och 
allmänhet. Exploatering för besöksändamål ska stärka allmänhetens 
tillänglighet till stränderna. Även Hembygdsgårdsområdet ska vara 
tillgängligt för besökare.

1:16 000
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Åtgärder och riktlinjer
• Utveckla gamla sågen för besöksändamål.
• TIllgängliggör älven och bygg en gångbro till gamla sågen.

Kvarnområdet

Hembygdsgården
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Icke störande verksamheter

Avsikt
Oförändrad användning inom område med beteckningen Z.

Vägledning
I områden med beteckningen Z får service, lager, tillverkning med 
tillhörande försäljning, handel med skrymmande varor och andra 
verksamheter med begränsad omgivningspåverkan bedrivas.

Med hänsyn till trafiksituationen bör befintliga områden och verk-
samheter bibehålla nuvarande omfattning. Transportintensiva verk-
samheter ska på sikt avvecklas och erbjudas plats i bättre lägen. De 
verksamheter som idag bedrivs i område med beteckningen Z inne-
bär behov av ombyggnation av anslutande vägar. Det gäller fram-
förallt Ordenshusvägen som är hårt belastad av tung trafik vilket 
innebär bristande trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. 

Verksamheter med omgivningspåverkan

Avsikt
Oförändrad användning inom redan detaljplanerade områden med 
beteckningen J. Möjlighet till mer effektiv markanvändning ska 
kunna prövas genom möjlighet till högre exploateringsgrad. Ny an-
vändning inom utvecklingsområden för verksamheter med beteck-
ningen J(U).

Vägledning
Verksamheter med omgivningspåverkan hänvisas i första hand till 
Vindeln Innovation Park, Rosinedalsområdet och Flakabäck. Vin-
deln Innovation Park ska utökas med ytterligare mark för att utveck-
la de verksamheter som bedrivs inom området och för att erbjuda 
nya verksamheter mark för etableringar i Vindeln. Vindeln Innova-
tion Park samlar idag flera företag inom verkstadsindustrin som är 
världsledande inom sina områden. Att befintliga företag kan expan-
dera och att nya kan etablera sig är ett prioriterat mål. 

I Vindeln Innovation Park finns behov av utökad service som t ex 
tankstation, service för lastbilstrafik och restaurangverksamhet. 
Planer finns för utökad logistikverksamhet och för att bygga ut inom 
flera av de pågående verksamheterna.

För att eftersträva en god markhushållning ska marken som tas i 
anspråk möjliggöra en effektiv exploatering som är högre än vad som 
tillåts idag. Vid utökning av Vindeln innovation park behöver för-
djupade utredningar göras över påverkan på de utpekade riksintres-
sena för kulturmiljövård, naturvård, friluftsliv och rennäringen som 
finns i området. Med hänsyn till att omgivande området har så stora 
värden är det särskilt viktigt att den mark som tas i anspråk används 
på ett effektivt sätt.

Vid planering och exploatering i utvecklingsområdena ska samråd 
med berörd sameby ske i ett tidigt skede för att undvika påverkan 
på rennäringen och det område vid Vindelälven där rengärde finns 
under delar av året. 

Företagare inom Vindeln Innova-
tion Park har lyft fram behovet av 
att utbilda CNC-operatörer lokalt, i 
Vindeln, för att tillgodose företa-
garnas behov av kunnig personal.

VISION Vindeln Innovation Park 
2030

”Ett nav för kompetens, innovation 
och företagande i världsklass och 
en naturlig del av en hållbar sam-
hällsutveckling som sätter Vindeln 
på världskartan!”
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Om befintliga verksamhetsområden byggs ut är det viktigt att upp-
märksamma trafikförsörjningen till och från områdena och se över 
anslutningar till befintliga vägar. 

Tekniska anläggningar

Avsikt
Oförändrad användning i områden med beteckningen E.

Vägledning
Områden för avloppsreningsverk inom Rosinedal och övriga teknis-
ka anläggningar som kraftledningar, fjärrvärmecentraler osv.  An-
vändningen eller placeringen föreslås inte ändras jämfört med idag. 

Vindelns avloppsreningsverk finns på fastigheten Rosinedal 1:39. 
Vindelns avloppsreningsverk är utformat för kemisk direktfällning. 
Behandlat avloppsvatten leds till Vindelälven. Avloppsreningsverket 
är dimensionerat för 3 000 personekvivalenter. Belastning till av-
loppsreningsverket uppgår till 1 988 personekvivalenter. Det innebär 
att avloppsreningsverket har kapacitet för en ytterligare utbyggnad 
med nya bostäder och boende i Vindeln.

I anslutning till Rosinedals avloppsreningsverk kan ytterligare 
verksamheter tillkomma norr om området för verksamheter med 
omgivningspåverkan. I första hand lämpligt för verksamheter som 
är i behov av avskilt läge, likt avloppsreningsverket, avfallshantering 
eller liknande.

Åtgärder och riktlinjer
• Kommunen ska ha planberedskap för att Vindelns näringsliv ska 

kunna växa.
• Tillväxt ska i första hand ske i anslutning till befintliga 

verksamhetsområden. Befintliga verksamheter ska i första hand 
ges möjlighet att expandera där de är idag.

• Verksamheter som är transportintensiva och som påverkar 
omgivningen hänvisas i första hand till Vindeln Innovation Park 
och till Flakabäck.

• Vindeln Innovation Park ska utökas. 
• Huvudinriktningen inom Vindeln Innovation Park är att 

säkerställa förutsättningarna för innovativ och kunskapsintensiv 
industri att växa och utvecklas.

• Detaljplaner ska upprättas som möjliggör att Vindeln Innovation 
Park kan växa. Tillväxten kan handla om både ökade byggrätter 
för mer effektivt markutnyttjande såväl som att det faktiska 
markområdet växer för verksamheter.

• Service såsom tankställen och service för verksamheter behöver 
tillkomma inom Vindeln Innovation Park. 

• Vid planering av Vindeln innovation park samt övriga områden 
som berör rennäringen ska samråd ske med berörda samebyar.

• Mellan Vindeln Innovation park och Rosinedalsområdet ska en 
passage säkerställas för rennäringens behov.
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OFFENTLIG SERVICE OCH LOKALER

Utbildning

Avsikt
Oförändrad användning med möjlighet till utbyggnad av lokaler för 
utbildningsändamål och verksamheter som hör till skolan inom om-
råden med beteckningen S.

Vägledning
Det pågår en utredning om behoet av för- och grundskolor i Vindelns 
tätort.

Inom befintliga skolområden kommer förbättringar och utveckling 
att ske av lokaler och utemiljöer för att tillgodose skolans behov.

Utanför skoltid och i samband med till exempel kommunfullmäkti-
ges sammanträden används skolans lokaler som möteslokaler. För 
kommunen och för invånarna har möjligheten att använda skolans 
lokaler för exempelvis möten och föreningsverksamhet stor bety-
delse och ska fortsätta att främjas.

Bättre utemiljöer vid skolan lyftes 
fram vid en workshop som ett 
behov och önskemål från eleverna 
på Renforsskolan.

Åtgärder och riktlinjer
• Förbättring och utveckling av skolornas lokaler och utemiljöer 

inom befintliga områden för skola.
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Vindeln planerar ett nytt badhus inom fritidscentrumområdet.

Idrotts- och fritidsanläggningar

Avsikt
Utbyggnad av möjligheterna till fritidsaktiviteter inom nuvarande 
områden för idrotts- och fritidsverksamhet med beteckningen R. Ny 
simhall ska uppföras och utveckling av pågående verksamhet ska ske 
inom område med beteckningen R1.

Vägledning
Fritidscentrum ska fortsätta utvecklas som en viktig plats för olika 
aktiviteter, framförallt för ungdomar. Tillkommande större fritids-
anläggningar bör uppföras inom område R1.

Elljusspåren i området är en viktig kvalitet för boende och bör i 
huvudsak finnas kvar. En översyn av längd, sträckning och standard 
bör göras och spåren bör knytas samman med andra spårsystem i 
och omkring centralorten.

Åtgärder och riktlinjer
• Utveckla Fritidscentrum som möteplats för idrotts- och 

fritidsaktiviteter.
• Utveckla och knyt samman spårsystemen.
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Religiös verksamhet och begravning

Avsikt
Oförändrad användning i område med beteckningen M.

Vägledning
Kyrkan med tillhörande kyrkogård har historiskt utgjort en naturlig 
mötesplats för boende i Vindeln. Miljöer och byggnader i anslut-
ning till kyrkan har höga kulturhistoriska värden och är känsliga för 
förändringar och tillägg. Eventuella nya byggnader ska anpassas i 
hög grad till omgivningen och ska inte uppföras i lägen där de skym-
mer siktlinjer mot älven. Parkeringen intill kyrkan har potential att 
utvecklas som mötesplats med tillfälliga evenemang. Ravinen ned 
mot älven vid kyrkogården bör röjas från vegetation för att tillgäng-
liggöra älven.

Åtgärder och riktlinjer
• Utveckla parkeringen vid kyrkan som mötesplats för tillfälliga 

evenemang.
• Bete, röjning och övriga landskapsvårdande åtgärder i raviner 

och i strandbrinkar ska prioriteras.
• Befintlig jordbruksmark ska hävdas för att bevara kulturmiljön 

runt kyrkan. 
• Hänsyn ska tas till risk för ras och skred.

Kultur

Avsikt
Möjlighet att utveckla mötesplatser och lokaler för kulturevenemang 
och skapande verksamheter ska utredas.

Vägledning
Kultur är viktigt för att utveckla en plats och de som bor på en plats. 
Kommunen kan verka för att fler platser ska finnas för exempelvis 
teater, bio, konst och uppträdanden. Stöd till kulturföreningar och 
andra som skapar och anordnar kulturevenemang leder till ett ökat 
utbud av fritidsaktiviteter och fler möjligheter till ett rikt liv. Stöd till 
det lokala kulturlivet är en viktig del för att stärka Vindelns identitet, 
utveckla Vindeln som bostadsort och för att skapa en attraktiv boen-
demiljö. Lokaler och platser för kultur bör i första hand utvecklas i 
centrum i områden med beteckningen BHKC.

Åtgärder och riktlinjer
• Utred möjligheterna att utveckla lokaler och mötesplatser för 

kulturevenemang.
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Vård

Avsikt
Oförändrad användning i område med beteckningen V.

Vägledning
Vårdboenden och hälsocentral återfinns inom områden med beteck-
ningen V, och även apotek och liknande service inryms. Verksamhe-
terna kan utvecklas inom befintliga områden.

Åtgärder och riktlinjer
• Behov av vårdboenden utvecklas i första hand inom befintliga 

områden med beteckningen V. 

Ambulansgarage i Vindeln

Kyrkan, kyrkogården och S:t Mikaels kapell
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OFFENTLIGA MILJÖER

Parker och torg

Avsikt
Möjligheter till möten, rekreation och vistelse i offentliga miljöer 
som parker, längs gator och i natur- och friluftsområden ska utveck-
las.

Vägledning
Vindelns tätort har flera möjligheter att utveckla parkmiljöer inom 
tätorten. Tre mindre parkområden pekas ut som värdefulla att ut-
veckla: Kommunalhusparken, Politiska knuten och Isbaneparken i 
Degerfors i anslutning till Cellovägen, Skogshöjdsvägen och Tåvägen.

I dialoger och samråd har det framkommit att det behövs fler och 
bättre mötesplatser i Vindeln. Kommunalhusparken ska därför ut-
vecklas till en bättre och mer inbjudande mötesplats för alla åldrar. 
Även Politiska knuten och grönområdet i anslutning till Ökbäcken 
ska utvecklas för att bli mer inbjudande att vistas i.

Längs Ökbäcken finns möjligheter att utveckla ett större parkstråk. 
Stråket har tradition sedan länge som förbindelse mellan centrum 
och Vindelälven. Stråket har delvis parkkaraktär och delvis karaktä-
ren av igenväxande fuktskog med låg tillgänglighet. 

Ökbäcken har stor betydelse för att hantera dagvatten och parkom-
rådet behöver utformas med hänsyn till skyfall och till behovet av 
fördröjning av dagvatten. Området bör generellt göras mer tillgäng-
ligt för alla. Idag saknas bekväma gång- och cykelstråk. I stråket bör 
man satsa på att skapa varierade parkmiljöer. Området kan också 
eventuellt användas för stadsnära odling. Sådana insatser som gör 
stråket mer använt, lockande och trivsamt bör uppmuntras.

Kommunalhusparken är väl placerat för att vara en bra mötesplats i 
centrum. Hela området i korsningen Häradsvägen/Järnvägsallén har 
stor betydelse för spontana möten och vistelse, inklusive exempel-
vis parkeringsplatserna vid Ica. Möjligheterna till att träffas och att 
anordna marknader, möten eller andra aktiviteter behöver stärkas 
inom området. I samband med en framtida upprustning av Järn-
vägsallén behöver också relationen mellan allén och Kommunalhus-
parken ses över. 

Åtgärder och riktlinjer
I tätorten ska kommunen satsa på att utveckla följande 
parkområden:
• Kommunalhusparken
• Ökbäckenstråket
• Politiska knuten 
• Isbaneparken i Degerfors
• Kommunen ska även prioritera att Karlsgårdsvägen/

Järnvägsallén utvecklas till en bra miljö för fotgängare och 
cyklister med plats för möten, handel och tillfälliga evenemang.
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Kommunalhusparken är en uppskattad offentlig miljö och mötesplats som ska utvecklas.

En ny bro över älven föreslås för att göra älven mer tillgänglig och för att knyta samman nya områden väster om 
Vindelälven med centrum. Bilden är en illustration. 
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Synpunkter på lekparker har kom-
mit fram under flera dialogmöten. 
Kommunen slår fast huvudinrikt-
ningen om att skapa tillgänglighet 
till lekparker inom de olika delom-
rådena i tätorten. 

Lekparker redovisas som gröna 
punkter i kartan på nästa sida.

Åtgärder och riktlinjer
• Centralorten kommer i framtiden att ha färre, men bättre, 

lekplatser än idag.
• Lekplatser ska placeras så att det är lätt att nå dem oavsett var i 

tätorten man bor.
• Lekplatser placeras gärna så att de underlättar möten mellan 

människor och mellan generationer.
• Mindre använda lekplatser med bristande standard avvecklas.
• Lekplatser utformas för att vara säkra.
• Ta fram program för utformning av lekparker.
• Minst en lekplats i centralorten ska utformas med hänsyn till 

barn med särskilda behov.

Lekparker

Avsikt
Utveckla lekparker med fler funktioner och bättre tillgänglighet.

Vägledning
Det finns ett tiotal lekparker i Vindelns centralort idag varav flera 
är i behov av upprustning. För att kunna skapa bättre lekparker 
som klarar dagens krav på säkerhet m m ska några av de befintliga 
lekparkerna rustas upp samtidigt som de lekparker som idag är 
slitna eller inte är så välanvända avvecklas. För att kunna avgöra var 
lekparker behövs och vilka som används har kommunen genomfört 
samråd med ortsbefolkningen. 

Lekparker ska lokaliseras så att det finns tillgång till lekplatser inom 
de olika delområdena i tätorten. 

Lekparkerna ska ha ett varierat innehåll och erbjuda olika upplevel-
ser. De ska vara tillgängliga, det ska vara enkelt att på ett säkert sätt 
ta sig till och från lekparkerna och självklart ska även lekparken vara 
utformad på ett säkert sätt. Det finns ett stort behov av att skapa lek-
platser som kan användas av barn med olika funktionsvariationer.  

Lekparkerna ska erbjuda möjligheter att öva balans, motorik och att 
kunna känna och lyssna. Vegetation vid lekplatser gör det möjligt att 
uppleva årstidsväxlingar, ger skugga och skapar plats för lek. Val av 
material och utformning ska göras med omsorg så att lekparkerna 
bidrar till att skapa offentliga miljöer som människor vill vistas och 
uppehålla sig i. 
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Friluftsområden och grönstråk

Avsikt
Kommunen vill utveckla möjligheterna till rekreation och friluftsliv. 
Möjligheterna att röra sig och vistas i tätortens grön- och friluftsom-
råden ska bli bättre för alla grupper. Tillgängligheten till älven ska 
öka, och möjligheten till utblickar mot älven ska förbättras. Rörelse-
stråk ska knytas samman så att de bildar sammanhängande nät.

Vägledning
Den övergripande grönstrukturen är knuten till älven och bäckar 
som skär genom landskapet. Till grönstrukturen hör också anlagda 
grönområden, kyrkogårdar, campingen och jordbrukslandskapet 
som har både natur-, rekreations- och friluftsvärden. 

Den centrala delen av Vindeln ligger i en dalgång mellan två berg. 
Två tydliga barriärer skär av centrum från älven – järnvägen och väg 
363. För att förbättra tillgängligheten till grönstrukturen är det vik-
tigt att det blir enklare att passera de barriärer som väg och järnväg 
utgör. 

I dialoger och samråd har områden vid Vindelälven lyfts fram som 
extra viktiga och värdefulla. Att på fler sätt tillgängliggöra och an-
vända älven är en viktig åtgärd.

Älven och tätorten ska därför knytas samman på ett bättre sätt. Det 
ska vara möjligt att ta sig ner till älven på fler ställen än idag och 
promenadstigar och en ny gångbro över Vindelälven ska knyta sam-
man stråk. Fler anordnade rastplatser med sitt- och grillmöjligheter 
ska också anläggas. 

Vegetationen vid älven gör att kontakten mellan tätorten och älven 
har försämrats. I skötselplanen för Vindelforsarnas naturreservat 
anges att vegetationen ska röjas och underhållas för att bibehålla 
utblickar och älvskontakt. Det är viktigt att skötselplanen följs för att 
skapa bättre kontakt mellan samhället och älven. 

Vindelälven med kringområden har stora värden för fiske, vandring 
och andra friluftsaktiviteter. Tre vandringsleder finns i tätortens 
närhet: Forsarna runt vid Vindelälvens naturreservat, Isälvsleden 
som är ca 6 mil lång och sträcker sig norrut från Vindeln mot Åmsele 
samt Västerbottensleden som följer Vindelälven söderut.

Kommunen bör arbeta för att koppla ihop Isälvsleden med stigsyste-
met i Vindelälvens naturreservat samt med Västerbottensleden. Idag 
saknas en bra förbindelse mellan de tre lederna och det behövs också 
bättre skyltning. Från Västerbottensleden behöver det bli lättare att 
röra sig norrut längs älven och in mot samhället, och mellan Isälvle-
den och naturreservatet kan förbindelserna förbättras bland annat 
genom bättre gång- och cykelvägar mellan fritidsområdet och sko-
lan, liksom genom att förbättra Ökbäckenstråket. Från stigsystemet 
i Vindelälvens naturreservat når man också Tvåälvsleden, som går 
mellan Vindelälven i Vindeln och Umeeälven i Granö. Leden följer 
delvis den gamla kyrkmarschleden och är 2,5 mil lång.

Runtom Vindelforsarnas naturreservat går en 5 kilometer lång pro-
menadslinga. Promenaden går genom olika naturtyper, förbi kultur-

Exempel på tillgänglig gångbro 
i Vindelälvens naturreservat.

Bro över Vindelälven.

Många av stigarna i 
området runt älven är 
otillgängliga och/eller i 
behov av upprustning.
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Åtgärder och riktlinjer
• Planera för en ny gångbro över Vindelälven.
• Planera för bättre och mer tillgängliga promenadstråk med fler 

sitt- och grillplatser längs Vindelälven.
• Siktröj och underhåll vegetationen vid älven i enlighet med 

skötselprogram för naturreservatet för att skapa siktlinjer och 
utblickar.

• Öka tillgängligheten till älven genom att bygga mer tillgängliga 
stråk ner till älven. 

• Utveckla fritidsområdet på Brånet, gärna i samverkan med 
hembygdsgården. 

• Knyt samman Isälvsleden med Västerbottensleden.
• En grönstrukturplan ska arbetas fram, för att främja en 

helhetssyn på tätortsnära grönområden.

lämningar och över flera små broar där bäckar rinner ut i älven. Hela 
stigen är tillgänglighetsanpassad och det går också bra att gå med 
barnvagn. Det finns 5 rastplatser längs stigen och informationstavlor 
som berättar om älvnaturen och om hur människan har använt äl-
ven. En översyn av sträckningar och lutningar behövs genomgående 
för att alla ska kunna nå naturreservatet. För att enklare kunna gå 
runt i naturreservatet föreslås en ny bro över forsarna.

Hävdade raviner är en viktig 
del av kulturlandskapet.

Vindelälven med stränder är populär för rekreation och friluftsliv.
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Kärt barn har många namn... Väg 
620 heter också Karlsgårdsvägen 
och Järnvägsallén. 

Under samrådet kom många syn-
punkter in om att den planerade 
förbifarten inte borde byggas. Till 
granskningshandlingen har flera 
utredningar gjorts som visar att 
en förbifart inte tillräckligt väl 
löser problemen i trafiknätet. En 
trafikutredning har också gjorts 
som visar att en ny infart till Uven/
Höken inte heller löser trafikpro-
blemen. Därför har den strukits till 
granskningshandlingen. I stället för 
en förbifart föreslås åtgärder på 
befintligt gatunät.

TRAFIK OCH KOMMUNIKATIONER

Allmänna vägar

Avsikt 
Goda kommunikationer mellan centralorten och andra kommuner 
ska säkerställas och utvecklas. Trafiksäkerheten inom centralorten 
ska förbättras, särskilt med hänsyn till oskyddade trafikanter. 

Vägledning
Väg 363, 620, 630 samt väg 613 är allmänna vägar som berörs av 
den fördjupade översiktsplanen. Både för väg 620 (Karlsgårdvägen/
Järnvägsallén/Botsmarksvägen) och för väg 363 finns brister för 
oskyddade trafikanter. Problemen bedöms som allra mest angelägna 
att åtgärda på väg 620. Kommunen vill därför verka för att vägen 
byggs om så att fotgängare och cyklister kan färdas trafiksäkert och 
bekvämt. Vägen har också betydelse som stadsgata och mötesplats. 
Vid en ombyggnad behöver miljön längs vägen förbättras så att den 
bättre stämmer överens med vägens funktion i tätorten.

I Vindeln finns flera passager i plan mellan allmän väg och järnväg. 
Det är ett trafiksäkerhetsproblem. Ökad tågtrafik på stambanan 
ingår i planerna för järnvägen, vilket också ökar behovet av att bygga 
planskilda korsningar med järnvägen.

Väg 363 behöver anpassas så att det blir lättare för oskyddade tra-
fikanter att passera vägen på ett trafiksäkert sätt. Behoven kommer 
att öka i samband med att fritidscentrum byggs ut, men redan idag 
behöver många skolbarn och äldre passera vägen för att nå skolor, 
hälsocentral och apotek. Hänsyn behöver tas till att passager är 
tillgängliga och passar alla trafikantgrupper. Eventuella nya utfarter 
mot väg 363 ska bedömas särskilt i anslutning till exploatering och 
lämpliga åtgärder vidtas, exempelvis genom utnyttjande av befintliga 
utfarter och undvikande av fyrvägskorsningar.

Gång- och cykelväg behövs 
längs Karlsgårdsvägen.

Åtgärder och riktlinjer
• Ingen förbifart för väg 620
• Gång- och cykelväg byggs längs Karlsgårdsvägen/Järnvägsallén. 

En ombyggd väg med plats för gång, cykel- och vistelse kan både 
göra centrum säkrare och trivsammare.

• Fler trafiksäkra passager över väg 363 behövs.
• Planskilda korsningar bör skapas mellan väg och järnväg. 
• En utredning behöver göras över hur pendlingen mellan Vindeln 

och andra orter kan bli mer effektiv.
• Kommunen är positiv till åtgärder inom det statliga väg- och 

järnvägsnätet som ökar användbarheten, tillgängligheten och 
trafiksäkerheten. Det kan handla om planskilda passager för 
bilar, fotgängare och cyklister under järnvägen, ny plattform i 
syfte att möjliggöra ökad tågtrafik, trafiksäkra passager över väg 
363 och väg 620 och miljöförbättrande åtgärder på väg 620.

• Översyn av utfarter mot väg 363 från Vindeln Innovation Park. 
Möjlighet till ytterligare anslutningar ska säkerställas i detaljplan. 
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Gator

Avsikt
Kända trafikproblem som exempelvis tung trafik på Ordenshusvägen 
ska åtgärdas. Gatunätet inom Vindeln Innovation Park ska förbättras.

Vägledning
Av de kommunala gatorna är Ordenshusvägen den som främst är i 
behov av upprustning. Gatan har en hel del tung trafik. En trafikut-
redning har gjorts för att se över möjliga åtgärder för att förbättra 
situationen. Huvuddelen av den tunga trafiken på Ordenshusvägen 
är på väg till eller kommer från söder och väg 363. Ordenshusvägen 
är därför den närmaste vägen för huvuddelen av trafiken som idag 
upplevs skapa problem. Det är därför svårt att lösa problemet genom 
att leda om trafiken norrut eller österut. 

Om tung trafik kan minskas till och från Hökenområdet kan det 
räcka med att låta enkelrikta Ordenshusvägen och förse den med 
trottoar. Fortsätter den tunga trafiken som idag eller ökar bör  
Ordenshusvägen breddas och förses med gångbana och cykelväg.

Vindelns kommun bör se över trafiksituationen och vara restriktiva 
med verksamheter som alstrar tung trafik längs de mindre gatorna i 
tätorten tills dess att trafiksituationen är löst. 

Inom Vindeln innovation Park behöver gatunätet förbättras och utveck-
las i takt med att verksamheterna växer i området. Hänsyn behöver tas 
till alla trafikslag, och till att tunga maskiner används i området.

Ordenshusvägen är delvis så 
smal att inte alla trafikslag 
ryms.

Tung trafik från Höken-
området använder idag 
Ordenshusvägen.

Åtgärder och riktlinjer
• Ingen ny infart till industriområdet Uven/Höken. (Område ”Z”).
• Utökning av transportintensiv verksamhet inom Uven/Höken ska 

begränsas.
• För att lösa trafiken från Uven/Höken ska åtgärder göras på 

Ordenshusvägen för att underlätta för trafiken. 
• På sikt kan också åtgärder på Brånsvägen och Odlarvägen (t ex 

enkelriktning, korsnings- och utfartsåtgärder) behövas för att 
fördela och avlasta högtrafikerade stråk. 

• Gatunätet byggs ut i takt med utbyggnad inom Vindeln 
Innovation Park.

• Översyn av hastigheter inom centralorten.
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Gång- och cykelvägnät

Avsikt
Tillgänglighet och funktion ska säkerställas för fotgängare och 
cyklister. Syftet är att öka andelen som väljer att gå och cykla inom 
centralorten. Syftet är också att öka trafiksäkerheten för oskyddade 
trafikanter. Satsningarna för framförallt oskyddade trafikanter ska 
gynna en hållbar utveckling där större andel av resorna inom cen-
tralorten sker på ett hållbart sätt. 

Vägledning
Förbättrade gång- och cykelvägar föreslås på flera ställen i tätorten. 
I planeringen av nya gång- och cykelvägar ska hänsyn tas till beho-
vet av enkla, säkra och effektiva transporter för invånarna. Särskild 
hänsyn behöver tas till barns behov av säkra skolvägar, till att skapa 
en god tillgänglighet för alla och att underlätta för fler att välja att gå 
och cykla.

Planområdet har goda förutsättningar för cykeltrafik, det är relativt 
flackt till stora delar och avstånden är korta. Järnvägen och Vindel-
älven kan upplevas som barriärer och bra korsningspunkter behöver 
skapas över både järnväg- och de större vägarna. Väg- och gatunätet 
har relativt lite trafik och framkomligheten är god i korsningspunk-
ter. En systematisk förbättring och utbyggnad av gång- och cykel-
banor på det kommunala vägnätet krävs för att fler ska välja cykeln 
före bilen. Olika trafikantgrupper ställer också olika krav på fram-
komlighet, säkerhet och utrymme. 

Det är viktigt att barns skolvägar och vägar till fritidsaktiviteter är 
säkra. Säkra gång- och cykelvägar ökar barns frihet att själva ta sig till 
skola och fritidsaktiviteter, och minskar behovet av skjuts. En följd av 
planerad utbyggnad inom fritidscentrum är att behovet av att röra sig 
säkert över väg 363 mellan skolor och fritidsaktiviteter ökar.

Inom planområdet är det främst på det statliga vägnätet som det 
finns cykelbanor. Kompletteringar behövs på väg 620 och längs väg 
363 för att skapa sammanhängande gång- och cykelvägnät. Det be-
hövs också kompletteringar inom kommunens gatunät. 

Det saknas en länk på cykelvägen längs väg 363, delen mellan Gran-
vägen och Tallvägen som bör kompletteras. Åtgärdsvalsstudie påbör-
jades av Trafikverket under 2021.

Järnvägsallén/Karlsgårdsvägen bör byggas om och förses med gång- och cykelväg för att förstärka dess 
funktion som stadsgata och mötesplats.
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Järnvägs- och kollektivtrafik

Avsikt
Att stärka kollektivtrafiken för att underlätta arbetspendling. Större 
andel av arbetsresorna ska ske på ett hållbart sätt. Tillgängligheten 
och användbarheten till kollektiva transporter ska öka.

Vägledning
Järnvägen har idag kapacitetsbrister. För att möjliggöra fler per-
sontåg har Trafikverket utrett möjligheten att bygga en ytterligare 
plattform i Vindeln. Det skulle möjliggöra att persontåg möts när de 
stannar vid stationen, vilket i sin tur ökar kapaciteten. 

Kollektivtrafiken med både buss och tåg behöver ordnas så att det 
går att arbetspendla effektivt både till och från tätorten Vindeln. 
Bättre anpassning till arbetstider och kortare restider underlättar för 
pendling både till och från Vindeln.

En utredning över behovet och möjligheterna för mer effektiv tåg-
pendling inklusive möjligheterna för ytterligare tågstopp behöver 
göras.

Den fördjupade översiktsplanen möjliggör utredning av anläggande 
av ett ytterligare tågstopp  i anslutning till Vindeln Innovation Park.

Genom bostadsområdet mellan Tallvägen och Kläppavägen finns i 
detaljplanen reservat för gång- och cykelväg. Byggs den delen kan 
man cykla relativt bilfritt ända från Fritidscentrum till badplatsen.

Då det är många som pendlar ut från Vindelns kommun kan möj-
ligheten att kombinera cykel och kollektivtrafik förbättras genom 
cykelparkering vid buss- och tåghållplatser. 

Resans hela sträcka ska vara enkel att förstå och trafiksäker. Vid 
utbyggnad och förbättringar ska hela sträckor mellan målpunkter 
färdigställas för att uppnå ökat cyklande.

Segerståls väg är den viktigaste länken till skolorna. Dess förläng-
ning via Ökbäcken/Ökbäcksvägen och bro över bäcken mot Förråds-
vägen bör förbättras, med säkra passager över 363 och Häradsvägen. 
Den befintliga anslutningen från Ökbäcken mot Villavägen/Torg-
gränd förlängs fram till kommunalhusparken. 

Skogshöjdens befintliga anslutningar förstärks på Åströmsvägen 
via passage över Häradsvägen och förbättring av tunneln under 363 
samt standardhöjning av anslutningen upp mot 630 – koppling till 
Folkhögskolevägen.   

Åtgärder och riktlinjer
• Förbättrade gång- och cykelvägar behövs på utpekade stråk 

enligt karta:
• Av de utpekade stråken är det framförallt viktigt att gång- 

och cykelväg byggs längs Karlsgårdsvägen/Järnvägsallén. En 
ombyggd väg med plats för gång, cykel- och vistelse kan både 
göra centrum säkrare och trivsammare.
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Resecentrum

Avsikt
Utveckla resecentrum för byten mellan olika trafikslag och för 
bussgods. Utveckla möjligheterna att ta sig under järnvägen även för 
funktionshindrade och för cyklister.

Vägledning
Vindelns Resecentrum färdigställdes 2015. Bytesmöjlighet mellan 
buss- och tågtrafik är väl samlat och de centrala delarna av Vindeln 
finns på gångavstånd. Vid resecentrum  kan cykeln ställas under 
tak och bilen kan parkeras på pendelparkeringsplats med motorvär-
mare. 

En ny plattform innebär också att ny gång- och cykeltunnel under 
järnvägen behövs. Det är viktigt att en ny gång- och cykeltunnel pla-
neras så att den är enkel att använda även för fotgängare och cyklis-
ter på väg mellan centrum, Mariedal, Folkhögskolan och älven, samt 
att bussgods kan fortsätta använda resecentrum.

Skoterleder

Avsikt
Skoterleder i tätorten avses i stort ha oförändrad användning.

Vägledning
Skoterlederna är väl utbyggda med möjligheter att ansluta till driv-
medelsstationer och ett flertal passager över älven. Primärt behålls 
skoterlederna och inga ytterligare leder föreslås. Dragningen av 
skoterleden genom Vindeln Innovation Park bör utredas och säkras 
vid framtida planläggning. 

Åtgärder och riktlinjer 
• En utredning behöver göras över hur pendlingen mellan Vindeln 

och andra orter kan bli mer effektiv, inklusive behovet av fler 
tågstopp. Den fördjupade översiktsplanen medger utredning av 
ytterligare tågstopp i Vindeln Innovation Park.

• Kommunen är positiv till åtgärder inom det statliga väg- och 
järnvägsnätet som ökar användbarheten, tillgängligheten och 
trafiksäkerheten. Det kan handla om planskilda passager för 
bilar, fotgängare och cyklister under järnvägen, ny plattform i 
syfte att möjliggöra ökad tågtrafik, trafiksäkra passager över väg 
363 och väg 620 och miljöförbättrande åtgärder på väg 620. 

• Möjlighet att byta mellan cykel, bil, tåg och buss ska stärkas 
vid resecentrum. Här är också bra plats för t ex väderskyddade 
cykelparkeringar, laddstolpar för elbilar eller bättre 
bussangöring.

Vindelns resecentrum 
föreslås få en till plattform.

Trafikverket har planer 
för att ersätta nuvarande 
passage under järnvägen 
vid resecentrum. 

64   
Kapitel 4
ANVÄNDNING



Infrastruktur för fossilfria transporter
För att klimatpåverkan från transporter ska minska så måste ande-
len fordon som drivs med fossilfria drivmedel öka. För att det ska 
vara möjligt måste det finnas en väl utbyggd infrastruktur för tank-
ning och laddning av fordon som drivs av förnybar energi. 

I Vindeln finns idag en plats för laddning av elfordon som är belägen 
vid OKQ8. För att det ska vara möjligt för fler att kunna använda el-
fordon behöver laddstationer tillkomma på fler platser i centralorten, 
vid populära målpunkter där många människor uppehåller sig som 
exempelvis stora arbetsplatser, platser för rekreation och friluftsliv, 
handel och populära besöksmål. Nedan listas förslag på platser där 
laddstationer för elfordon bör anläggas. Förslag på platser har tagits 
fram av Länsstyrelsen i Västerbotten och Vindelns kommun inom 
ramen för projektet ”Fossilfria transporter i Norr”. 

 • Forum

 • Fritidscentrum

 • Hotell Forsen

 • Kommunalhusparken

 • Vindelngallerian

 • Vindeln Innovation Park

 • Resecentrum

Även andra fossilfria drivmedelsalternativ är under utveckling som 
exempelvis bränsleceller som använder vätgas för att skapa energi. 
Om det i framtiden uppstår behov av platser för påfyllning av vätgas 
kan det ske i anslutning till befintliga tankstationer varför inga sär-
skilda platser pekas ut i fördjupningen.

En föreslagen placering av laddstation för elfordon är vid Kommunalhusparken
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TEKNISK FÖRSÖRJNING

Avsikt
I Vindelns tätort ska den tekniska försörjningen säkerställas för 
invånare och verksamheter. 

Vägledning

Vatten och avlopp

Vattenförsörjningen för Vindeln baseras på uttag av grundvatten 
omedelbart söder om Abborrtjärn. Vattnet behandlas sedan i Vin-
delns vattenr’verk innan det distribueras i tätorten. Vattenkvaliteten 
har försämrats varför halter av exempelvis järn och mangan ökar. 
Vid vattentäkten planeras en markoxidationsanläggning för att åt-
gärda problem med höga halter av mangan och järn i dricksvattnet.

För vattentäkten finns en vattendom från 1973-12-07. I domen fast-
slås att uttaget av grundvatten får högst uppgå till 475 000 m3 per år 
och högst 21 l/s som medeltal för kalendermånad. Det årliga råvat-
tenupptaget fram till 2015 uppgick till ca 243 000 m3.

Vattenverket försörjer Vindelns tätort, Västomån och Renfors med 
dricksvatten. Västomån ingår inte i verksamhetsområdet för avlopp, 
varför området idag har enskilda avloppslösningar. Huvudman-
naskapet utövas av Vatten- och Avfallskompetens i norr AB (Vakin) 
som ägs av Umeå kommun och Vindelns kommun.

Fjärrvärme

Skellefteå kraft ansvarar för fjärrvärme i Vindeln. I samband med 
att Vindeln Innovation Park byggs ut behöver fjärrvärmeförsörjning-
en förstärkas. Platser för fjärrvärmecentraler kan behöva säkerstäl-
las i kommande detaljplaner.

Dagvatten

Dagvattenledningsnät är utbyggt i så gott som hela Vindelns tätort. 
Dagvattnet leds till Vindelälven via ledningsnät, dike eller vatten-
drag. Ingen rening av dagvatten sker innan utsläpp till Vindelälven. 
Dagvatten från gamla områden avleds dock till avloppsreningsverket 
via kombinerat system. Ett långsiktigt mål är att säkerställa att dag-
vatten inte leds till reningsverket, utan tas om hand och renas lokalt 
inom hela tätorten.
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Åtgärder och riktlinjer
• Vid behov ses vatten- och avloppssystemen över i samband med 

om- och utbyggnad, för att säkerställa tillgången till vatten- och 
avlopp. 

• Lokalt omhändertagande av dagvatten ska främjas i ny 
bebyggelse.

• Insamlingssystemen för avfall behöver ses över för att öka 
mängden material som återvinns.

• Markområden för avfallshantering och återvinning säkerställas 
så att återvinning underlättas och transporter mininmeras.

• Fjärrvärmekapaciteten ska säkerställas i kommande planering.

Avfall

I Vindeln finns det en återvinningscentral i Vindeln Innovation Park 
som hela kommunen använder för att lämna grovsopor som möbler, 
vitvaror, hemelektronik, glödlampor och farligt avfall. Det finns en 
återvinningsstation på Hökvägen för förpackningar och tidningar. 

För att nå målen i avfallsplanen så behöver insamlingssystemen för 
hushållsavfall ses över. Mark ska avsättas för förvaring och sortering 
i nya bebyggelseområden och hänsyn tas till transportarbetet vid 
infrastrukturplanering. I redan bebyggda områden bör det utredas 
om behov finns för framtida återvinningsstationer. 

Det övergripande målet för avfallshanteringen är att den ska vara 
effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna och att 
avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår 
tas till vara i så hög grad som möjligt samt att avfallets påverkan på 
och risker för hälsa och miljö minimeras.
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KULTURMILJÖ

Riksintresse för kulturmiljövården
Älven med sina stränder och stora delar av Vindelns tätort har 
pekats ut som riksintressen för kulturmiljövården. Dessa områden 
ska utifrån regionala variationer och särdrag ge en generell bild 
av samhällets kulturhistoriska utveckling så som den återspeglas i 
landskapet. All förändring inom ett område av riksintresse måste 
ske med hänsyn till riksintresset så att det inte skadas. Rätt utförda 
förändringar kan stärka riksintresset.

Eftersom riksintresset för kulturmiljö berör en så stor del av 
Vindelns tätort har ett planeringsunderlag för kulturmiljöerna tagits 
fram. Det följer med planen som bilaga och ska vara vägledande vid 
planens genomförande. Där finns hela riksintressebeskrivningen 
med, samt beskrivningar av vad riksintresset omfattar inom 
tätorten. I kulturmiljöunderlaget beskrivs hot och möjligheter 
för utveckling inom olika områden i Vindeln. I underlaget 
beskrivs också vilken typ och omfattning av förändring som olika 
miljöer tål utan att det riskerar att leda till påtaglig skada på den 
riksintressanta miljön.

Ställningstagande riksintresse för kulturmiljövården
De värden som finns i den byggda miljön och i landskapet är 
värdefulla delar av Vindelns identitet och karaktär. Det är viktigt att 
det även i framtiden är möjligt att utläsa den historiska utvecklingen 
i landskapet och i den byggda miljön. Idag kan man exempelvis på 
ett tydligt sätt se hur Vindeln har utvecklats längs Järnvägsallén. 

Utöver gårdslägen och byggnader som kyrkan, prästgården, 
Åströmska gården och det gamla tingshuset så är det öppna 
odlingslandskapet värdefullt för den historiska förståelsen av 
Vindeln. Brukandet av jordbruksmarken i Degerfors har lång 
kontinuitet och landskapet hålls öppet och brukas ännu idag.

Värdefulla vägmiljöer
i Norrbottens och Västerbottens län
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Kulturmiljöunderlaget för området av riksintresse för kulturmiljövården medföljer som bilaga till 
den fördjupade översiktsplanen.

Väg 674 mellan Västomån och 
Mesele är utpekad som en vär-
defull vägmiljö.
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Den framtida utvecklingen och markanvändningen ska ske med 
hänsyn till odlingslandskapets öppna karaktär. Lokalisering av 
ny och kompletterande bebyggelse ska ske på ett sådant sätt så 
att anspråk och fragmentering av jordbruksmark undviks. Ny 
och kompletterande bebyggelse kan tillåtas främst i kantlägen, på 
lucktomter eller i omedelbar anslutning till befintlig bebyggelse, 
såsom kompletterande bebyggelse till befintliga gårdsgrupper. 
Vid tillskott och komplettering av bebyggelse ska hänsyn tas 
till karaktär, skala, gestaltning och lokalisering i den befintliga 
bebyggelsen. 

Ny bebyggelse ska underordnas kulturhistoriskt viktiga byggnader 
så som kyrkan, prästgården, Åströmska gården och det gamla 
tingshuset. Genom exempelvis informationsskyltar på olika håll i 
landskapet kan kulturarvet göras tillgängligt för fler än idag. 

Utveckling av bebyggelse vid Vindelälven ska ske med hänsyn 
till odlingslandskapets öppna karaktär. Framtida tillskott eller 
kompletteringar av bebyggelse i anslutning till älven ska lokaliseras 
så att anspråk på och fragmentering av jordbruksmark undviks. 

De kulturhistoriskt intressanta miljöerna längs älven kan 
tillgängliggöras genom fortsatt utveckling av de vandrings- och 
promenadstigar som redan idag finns i området.

Ny bebyggelse i centrum ska följa kvartersstrukturen i stadsplanen 
från 1939 och ska anpassas i skala och volym till befintlig 
bebyggelse. Hänsyn ska tas till gatumiljön och helhetsupplevelsen 
av en centrummiljö som ska präglas av småskalighet. Ny bebyggelse 
ska följa befintlig karaktär avseende skala, volym och placering.

Värdefulla vägmiljöer
Väg 674 mellan Västomån och Mesele har av länsstyrelsen pekats ut 
som en värdefull vägmiljö. Vägen löper längs Vindelälven i kanten 
mellan åker- och skogsmark och har lång kontinuitet. Där vägen 
passerar Renforsen finns en ensidig björkallé. I den fördjupade 
översiktsplanen föreslås inga åtgärder som kommer att påverka 
vägens sträckning eller karaktär.

Fornlämningar
I Vindeln finns flera fornlämningar som är skyddade i enlighet med 
kulturmiljölagen (1988:950). Fornlämningarna omfattar lämningar 
av boplatser,  fångstgropar, sågindustri och ett minnesmärke. 
Enligt lag får fornlämningar inte flyttas, ändras eller förstöras. Vid 
planering av åtgärder i anslutning till fornlämningar ska den som 
ämnar genomföra åtgärden i dialog med Länsstyrelsen bedöma om 
fornlämningen kan komma att beröras av den planerade åtgärden. 

Värdefulla byggnader och miljöer 
I Vindeln finns flera exempel på rik träarkitektur från framförallt 
slutet av 1800-talet – 1900-talets början. Byggnaderna är utförda 
för att efterlikna tidigare byggnadsstilar för stenbyggnader. 
Frånsett värdet hos enstaka byggnader finns också ett värde i hur 
byggnaderna är placerade på tomterna, relationen till gatorna och 
till varandra som ger en tydlig karaktär åt flera kvarter. Främst 
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Enligt 3 kap. 6§ 
miljöbalken ska områden av 
riksintresse alltid skyddas 
mot åtgärder som riskerar 
att leda till påtaglig skada på 
riksintresset.

I det här kapitlet finns 
riksintressen och övriga 
skyddade och skyddsvärda 
områden redovisade 
tillsammans med kommunens 
ställningstagande.

För mer information om 
de olika kulturmiljöerna, se 
kulturmiljöunderlaget för den 
fördjupade översikstplanen för 
Vindelns tätort. Det medföljer 
som bilaga till detta dokument.

Mer preciserade riktlinjer finns 
i avsnitten som behandlar 
markanvändning för respektive 
område.
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hittar man dessa miljöer i Vindelns äldsta del som utgörs av tidigare 
Degerfors by. Här finns också två av Vindelns byggnadsminnen, 
Tingshuset och Åströmska gården. 

Församlingsgården, belägen i korsningen Storvägen/
Kommunalhusvägen är ett fint exempel på modernistisk 
tegelarkitektur från 1900-talets andra hälft.

Kyrkan
Degerfors församling bildades då församlingen bröt sig ur Umeå 
landsförsamling 1738. Kyrka och klockstapel började byggas 1768. 
Klockstapeln uppfördes 1769. Den ursprungliga kyrkan revs 1904, 
men återfördes och restaurerades under 1961-1962. Kapellet fick 
därefter namnet S:t Mikaels kapell. I samband med restaureringen 
utvidgades också kyrkogården norrut. 

Nuvarande kyrka uppfördes 1901-1903 och är ritad av Fredrik Olaus 
Lindström. 

Det är unikt för stiftet att både gammal och ny kyrka finns bevarad 
på samma plats. Kyrkan, kapellet och klockstapeln har tillsammans 
ett stort pedagogiskt värde. Den äldsta kyrkogården med sin 
enhetliga bevarade karaktär av häckomgärdade grusgravar och 
grusgångar är också unik i stiftet.    

Kyrkplatsen med kyrkogård och byggnader är en kulturmiljö av 
riksintresse. Vindelns kyrka vann år 2003 tävlingen ”Sveriges 
vackraste kyrka” arrangerad av tidningen Året Runt.

Åströmska gården
Åströmska gården, färdigställd 1862 består av tre byggnader i trä. 
Huvudbyggnaden är ståtlig med många fina detaljer. Byggnaden 
fick sitt nuvarande utseende 1900 genom arkitekt C Fr Sandgren, 
verksam i Umeå. Stilen är nyrenässans. Gården används för 
bostadsändamål och gör så än idag. 

Degerfors gamla tingshus 
Huset ligger i den ursprungliga bykärnan i Degerfors socken. Det 
första tingshuset tillkom troligen under mitten av 1810-talet. Det 
fick sitt nuvarande utseende under 1870-1880-talet. Idag används 
byggnaden som bostad.
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Åtgärder och riktlinjer
• Vid all planering och exploatering ska hänsyn tas till 

kulturhistoriska värden.
• Byggnader och miljöer som är kulturhistoriskt värdefulla men 

som idag saknar formellt skydd skyddas i framtida detaljplaner.
• Ta fram områdesbestämmelser med skyddsbestämmelser för 

områden som saknar detaljplan.
• Kulturmiljöunderlaget ger vägledning vid framtida planering 

och exploatering inom det område som är av riksintresse för 
kulturmiljövården.

• Vid behov tillfrågas byggnadsantikvarisk expertis vid exempelvis 
bygglovgivning och detaljplanering.
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Riksintresse kulturmiljövård
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© Lantmäteriet, 
Länsstyrelsen Västerbotten,
Riksantikvarieämbetet
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Åströmska gårdens tre byggnader är byggnadsminne.

Byggnadsminnet gamla tingshuset, idag privatbostad.

I riksintresset för kulturmiljö anges bland annat att det öppna odlings-landskapet är värdefullt.
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NATURMILJÖ OCH FRILUFTSLIV

Riksintresse för naturvård och natura 2000
Vindelälven med käll- och biflöden är utpekade som riksintresse 
för naturvård och natura 2000. Det innebär att de ska skyddas mot 
åtgärder som riskerar att på ett bestående och irreparabelt sätt skada 
naturvärden.

Älven är ett framstående exempel på en opåverkad älv och dess 
unika karaktär gör den intressant som demonstrationsobjekt både 
för forskning och undervisning. Nip- och ravinlandskapet längs 
älven är på sina håll mycket dramatiskt och hör till ett av de främsta 
i landet. Vegetation och djurliv längs älven är artikt med ett flertal 
fjäll- och kärlväxter och fisk i form av lax, havsöring, harr och sik. 
Det finns även ett flertal häckningsplatser för fåglar och älven har 
också stor betydelse som flyttled för rennäringen.

Riksintresse friluftsliv, rörligt friluftsliv och turism
Vindelälven är även utpekad som riksintresse för friluftsliv på grund 
av att den anses ha särskilt goda förutsättningar för berikande 
upplevelser och land- och vattenanknutna aktiviteter i natur- och 
kulturlandskapet. Längs älven finns bland annat möjligheter att 
utöva fritidsfiske, paddling, ridning, terrängcykling, hundspann och 
skoteråkning. Längs älven finns även möjligheter till fågelskådning, 
svamp- och bärplockning och vandring längs leder. 

Vindelälvens dalgång är även utpekad som riksintresse för det 
rörliga friluftslivet och turismen. Det innebär att värden som 
gör området intressant för friluftsliv och turism ska beaktas vid 
framtida planering av exploatering eller andra åtgärder eller ingrepp 
i miljön längs älven. 

Ställningstagande riksintresse för naturvård, natura 2000, 
friluftsliv, rörligt friluftsliv och turism
Vindelälvens stora naturvärden är en omistlig del av Vindeln. Att 
bevara och utveckla Vindelälven och området kring älven är en 
viktig del av arbetet med att utveckla Vindeln. Det är också av stor 
betydelse hur områden längs, och i, älven sköts. Att bevara ängs- 
och betesmarker och jordbrukslandskapet längs älven är av stor 
betydelse för både naturvärden och friluftslivet. 

Vindelns kommun vill arbeta med att förbättra tillgängligheten 
till älvlandskapet, samt förbättra möjligheterna att röra sig längs 
älven. I planförslaget finns förslag till att anordna ytterligare 
gångbro över älven för att förbättra möjligheterna att röra sig inom 
naturreservatet och mellan Vindelälvens båda stränder.

Kommunen vill också se att möjligheterna för besöksnäringen 
förbättras i och kring älven. Älven är en fantastisk resurs för fisket, 
som rekreationsområde och som besöksmål med sin kulturhistoria. 

Nipor och strandlandskap har tidigare varit mer öppna än i dag. 
Möjligheterna att se älven från bebyggelsen är en viktig del av 
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Vindelns karaktär. Exempelvis nämns utblickarna mot älven i 
stadsplanen från 1939 som en viktig kvalitet i Mariedal. Vindelns 
kommun vill se en utökad skötsel av strandzonerna, exempelvis 
med bete och/eller siktröjning, för att säkerställa de natur- och 
kulturvärden som finns i älvlandskapet. Se sidan 57 i kapitlet om 
användning för mer information om skötselplan.

Naturreservat
Vindelforsarna är skyddade som naturreservat. Inom 
naturreservatet är det förbjudet att bedriva täktverksamhet, 
anordna upplag, anlägga väg eller dra fram mark- eller luftledning. 
För att uppföra ny- eller tillbyggnad eller för att avverka skog så 
krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Det är även förbjudet att göra upp 
eld, parkera eller framföra motordrivet fordon, tälta eller ställa upp 
husvagn på andra ställen än särskilt anvisade platser. 

En utökning av nuvarande reservat planeras nedströms nuvarande 
reservat.

Biotopskydd
Inom planområdet finns områden som utgör värdefulla livsmiljöer 
för hotade växt- eller djurarter och som därför pekats ut som 
biotopskyddsområden. Enligt 7 kap. 11§ miljöbalken så får inga 
åtgärder vidtas eller verksamheter bedrivas som riskerar att skada 
naturmiljön inom det biotopskyddade området.

JORD- OCH SKOGSBRUK, RENNÄRING

Riksintresse för rennäringen
Inom planområdet finns flera områden som är utpekade som 
riksintresse för rennäringen. Framförallt berörs kärnområden för 
rennäringen i söder och i öster, där framtida markanvändning inom 
framförallt Vindeln Innovation Park berör rennäringens intresse.

Ställningstagande riksintresse rennäringen
Vid utveckling av Vindeln Innovation Park ska säkerställas att 
rennäringen har möjlighet att passera mellan väg 363 och de marker 
som ligger söder om verksamhetsområdet. Samråd ska hållas med 
företrädare för rennäringen i samband med detaljplanering och 
bygglovgivning inom områden som berör rennäringen.

Jordbruk
Jordbruk är av nationell betydelse enligt miljöbalken. Brukningsvärd 
jordbruksmark får därför bara tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar om det tillgodoser väsentliga samhällsintressen som 
inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk. 

I Västerbotten finns värdefulla odlingsmarker framförallt vid 
kusten och i älvdalarna. Odlingslandskapet är i många fall hotat, där 
framförallt igenväxning och att brukad mark slutar brukas är det 
främsta hotet.

 75



Naturmiljö och friluftsliv

Natura 2000 habitatdirektivet
Naturreservat
Nyckelbiotoper
Planerade naturreservat

Riksintresse naturvård
Våtmarksinventering

Planområdesgräns

Riksintresse rörligt friluftsliv

Ängs- och betesmarksinventering

1:20 000

0 500 1 000 meter

© Lantmäteriet, 
Länsstyrelsen Västerbotten,
Naturvårdsverket

76   



Kapitel 5
HÄNSYN

Naturmiljö och friluftsliv

Natura 2000 habitatdirektivet
Naturreservat
Nyckelbiotoper
Planerade naturreservat

Riksintresse naturvård
Våtmarksinventering

Planområdesgräns

Riksintresse rörligt friluftsliv

Ängs- och betesmarksinventering

1:20 000

0 500 1 000 meter

© Lantmäteriet, 
Länsstyrelsen Västerbotten,
Naturvårdsverket

Inom planområdet finns jordbruksmark som brukats med lång 
kontinuitet, t ex norr om kyrkan. I kartan redovisas den mark som är 
brukad och som har fått någon form av stöd - nästan all brukad mark 
i Sverige får någon form av stöd. Till det kommer marker som brukas 
men som inte får stöd, och jordbruksmark som inte längre brukas. 

Förutom att aktivt brukad jordbruksmark bidrar till 
livsmedelsförsörjning och till att skapa arbetstillfällen är 
odlingslandskapet kulturhistoriskt värdefullt och har bitvis höga 
naturvärden. Odlingslandskapet längs Vindelälven är vackert - en viktig 
kvalitet i livsmiljön som är beroende av fortsatt skötsel och drift. 

Det största hotet mot jordbrukslandskapet är att den inte längre brukas, 
med följden att tidigare öppen mark växer igen. Exempel på det finns 
på flera platser i Vindeln. Här finns både en outnyttjad potential och 
en möjlighet att förbättra miljön, t ex genom bättre kontakt mellan 
bebyggelse och älv, eller genom att på nytt bruka marken. Även mark 
som inte längre brukas är en resurs för framtida behov. 

VATTEN

Geografiskt bestämda riksintressen
Vindelälven är en av Sveriges nationalälvar och utpekad som ett 
riksintresse i miljöbalkens fjärde kapitel. I Vindelälven och dess 
tillflöden får inte exploteringsföretag och andra ingrepp i miljön 
medföra att områdenas natur- och kulturvärden påtagligt skadas. 

Odlingslandskapet har stora värden.
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Skyddet enligt miljöbalken omfattar exempelvis förbud mot att 
uppföra vattenkraftverk. 

Vattenkvalitet
Vindelälven är en ytvattenförekomst med miljökvalitetsnormer. 
Älven är även utpekad som en viktig ytvattenresurs i den regionala 
planen för dricksvattenförsörjning. 

Enligt statusklassning når älven idag måttlig ekologisk status men 
inte god kemisk status. Det finns risk att älven varken uppnår 
god ekologisk eller kemisk status till år 2021. De huvudsakliga 
orsakerna till att miljökvalitetsnormerna inte kan nås är utsläpp av 
miljögiftertill följd av luftburna föroreningar som påverkar många 
vattenförekomster i Sverige. Även fysisk påverkan på älven bidrar 
till att miljökvalitesnormerna inte kan nås. Åtgärder har genomförts 
för att återställa vandringshinder genom anläggande av fisktrappor. 
För att minska negativ påverkan från miljögifter har efterbehandling 
av förorenad mark genomförts. För att uppnå god ekologisk och 
kemisk status finns planer att anlägga fler fisktrappor, ekologiskt 
funktionella kantzoner samt att återställa flottleder. 

Den oreglerade älven ger goda förutsättningar för fiske i älven, 
och de oreglerade forsarna hör till de största boende- och 
miljökvaliteter som Vindelns tätort har att erbjuda. Det är därför 
angeläget att arbetet med att förbättra förutsättningarna för fisk 
och fiske i älven fortsätter. 

Vindelälven, en av Sveriges nationalälvar. 

Minnessten över de ideella 
krafter som arbetade för att 
Vindelälven skulle skyddas 
från vattenkraftsutbygg-
nad.
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TOTALFÖRSVARET

Riksintresset för totalförsvarets militära del 
Riksintresset för totalförsvarets militära del kan i vissa fall redovisas 
öppet, i andra fall inte. Dels finns områden i form av övnings- och 
skjutfält och flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden som 
av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De senare har oftast 
koppling till spanings-, kommunikations- och underrättelsesystem. 
Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika omfattning berörda av 
riksintressena.  

Inom Vindels tätort finns inga riksintressen som kan redovisas 
öppet. Inom planområdet kan de riksintressen som inte redovisas 
öppet framför allt påverkas av uppförandet av höga byggnadsobjekt 
så som master och vindkraftverk. Därför bör Försvarsmakten 
kontaktas i tidigt skede i sådana plan- och bygglovärenden. Hela 
landets yta är samrådsområde för objekt högre än 20 m utanför, 
och högre än 45 m inom, sammanhållen bebyggelse. Det innebär 
att alla ärenden avseende höga objekt måste skickas på remiss till 
Försvarsmakten. Informationen används också som förberedelse för 
införandet av höga objekt i landets flyghinderdatabas. 

Ställningstagande riksintresse totalförsvaret.
Kommunen samråder med Försvarsmakten i samband med att högre 
byggnader ska uppföras.

KOMMUNIKATIONER

Riksintresse för kommunikationer
Järnvägen genom Vindeln är en del av stambanan genom 
övre Norrland. Järnvägen är utpekad som riksintresse för 
kommunikationer. 

Stambanan genom Övre Norrland ingår i det utpekade TEN-T nätet 
och är av internationell betydelse. Stråket sträcker sig mellan Luleå 
och Bräcke och ingår även i det strategiska godsnätet. Stambanan 
och Tvärbanan mellan Lycksele och Umeå går genom Vindeln. 

Banan är av mycket stor betydelse främst för godstrafiken men 
även för persontrafiken. Järnvägen har stor betydelse för Vindelns 
utveckling. Den är en viktig kommunikationlänk och central för 
arbetspendling till andra kommuner, men den är också en barriär 
genom Vindeln som försvårar passager mellan centrum och älven. 
Trafikverket har arbetat med att ta fram förslag till en ny gång- och 
cykelpassage under järnvägen vid resecentrum samt med förslag på 
en ny plattform. Syftet är att öka kapaciteten och tillgängligheten till 
järnvägen.

För centralorten har Trafikverket gjort en funktionsutredning 
Vindeln bdl 126, utredning av ny plattform, 2016-02. Trafikverket 
har även utrett buller för fastigheter längs stambanan genom övre 
Norrland. 
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Planområdet berörs även av riksintresset för Umeå Flygplats. 
Uppförande av höga objekt ska samrådas med flygplatsen och 
samtliga objekt högre än 20 meter över omgivande mark- och 
vattennivå ska remitteras till Luftfartsverket.

Ställningstagande riksintresse för kommunikationer
Vindelns placering mellan de tre folkrikaste kommunerna i 
Västerbotten skapar goda förutsättningar för ökad arbetspendling 
mellan orterna. Vindeln är redan idag en kommun med både 
stor in- och utpendling. Ett välfungerande transportsystem är en 
nyckelfaktor för utvecklingen. Det sociala livet, turism, industri, 
näringsliv, utbildning och fritid beror alla av god kommunikation. 
Att avstånden krymper i tid och pendlingsmöjligheterna ökar är 
angeläget för hela kommunen.  

Vindelns kommun har idag en nästan lika stor in- som utpendling.
Att pendling kan ske enkelt, effektivt och säkert är avgörande för 
både boende och för verksamheter i Vindeln. Vindeln ser därför 
positivt på Trafikverkets förslag att bygga ytterligare en plattform i 
Vindeln. Förslaget innebär ökade möjligheter till fler persontåg och 
bättre förutsättningar för arbetspendling. 

I förslaget till ny plattform ingår förbättrade förbindelser under 
spåren. En ny passage under järnvägen skulle minska järnvägens 
barriäreffekt och underlättar att knyta Vindelns centrum närmare 
älven. Det är viktigt att i utformningen av en gång- och cykeltunnel 
ta hänsyn till att förbindelsen också är viktig för trafik mellan 
centrum och älven. samt att det är viktigt att bussgods även i 
fortsättningen kan använda resecentrumbyggnaden med lastkaj. 

Vindelns kommun vill på längre sikt att möjligheterna att pendla 
förbättras ytterligare. I FÖP:en pekas möjligheten till ett ytterligare  
tågstopp ut i Vindeln innovation park.

Skyddsavstånd till järnväg
Trafikverket rekommenderar att ny bebyggelse inte bör tillåtas 
inom ett område om 30 meter från spårets mitt på en järnväg. 
Verksamheter som inte är störningskänsliga och byggnader 
i vilka människors endast vistas tillfälligt som exempelvis 
parkeringsanläggningar eller förråd kan tillåtas inom 30 meter 
från järnvägen. I Länsstyrelsens riktlinjer för skyddsavstånd till 
transportleder för farligt gods anges ett längsta skyddsavstånd för 
sträckan Vännäs och Hällnäs som 65 meter, men kan vara kortare 
än så. Bedömning av risk när kommunen upprättar detaljplaner och 
lämnar bygglov i anslutning till järnväg ska göras med utgångspunkt 
i de förhållanden som råder på platsen.

MILJÖ- OCH RISKFAKTORER

Klimatförändringar
De pågående klimatförändringarna ställer nya krav på planeringen 
för att möta förändrade nederbördsmönster, ökade risker för extrema 
väderhändelser och ett framtida klimat som förväntas bli varmare och 
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I SFS 2009:956 om 
översvämningsrisker anges hur 
översvämningsrisker ska hanteras i 
planering för att minska riskerna för 
allvarliga konsekvenser av framtida 
översvämningar.

blötare än det klimat vi har idag. De pågående klimatförändringarna 
förväntas påverka både risken för översvämningar och för höga flöden 
samt risker för ras, skred och erosion.

Klimatförändringar i Västerbotten och i Vindeln
För att bedöma vilka effekter klimatförändringarna kan komma 
att leda till på lokal nivå har SMHI tagit fram två olika prognoser 
för hur klimatet kan komma att ha förändrats i Västerbotten fram 
till nästa sekel. Prognoserna utgår från två olika scenarier, ett där 
utsläppen av växthusgaser minskar och ett där de fortsatt ligger kvar 
på en hög nivå. 

Med låga framtida utsläpp väntas temperaturen ha ökat med cirka 
3 grader till slutet av nästa sekel. Fortsatt höga utsläpp väntas 
leda till en ökning om cirka 6 grader. Den största förändringen 
förväntas ske under vintern då medeltemperaturen förväntas öka 
med ända upp till 7 grader om utsläppen fortsätter som idag. Antalet 
dagar då marken är täckt av snö kommer också att minska och 
vegetationsperioden kommer att bli nästan 4 veckor längre än vad 
den är idag.

Värmeböljor
Klimatförändringar påverkar även förekomsten av värmeböljor, 
vilka har negativ påverkan på människors hälsa. Bland annat ökar 
dödligheten bland vissa riskgrupper. I samhällsplaneringen kan 
skador kopplade till värmeböljor minskas genom att hårdgjorda ytor 
begränsas samt att grönstrukturer, som fångar upp värme och ger 
skugga, utökas i stadsbebyggelse.

Nederbörd
Klimatet förväntas i framtiden bli både varmare och blötare. 
Årsmedelnederbörden förväntas öka med cirka 20-40 %. Under 
våren förväntas nederbörden öka som mest, ända upp till 50% 
om utsläppen fortsätter som idag. Förekomsten av kraftiga och 
extrema regn förväntas också bli mer vanligt och den maximala 
dygnsnederbörden kan komma att öka med mellan 15 och 25% 
beroende på utsläppsscenario. 

Översvämning
Vindelälven är oreglerad och översvämningar inträffar med 
oregelbundna mellanrum. Rekordstor var översvämningen 1995 
när kombinationen av en snörik vinter, kall vår och rikligt med regn 
gjorde vårfloden 20 % större än tidigare rekord från 1938.  

I takt med att vårt klimat förändras förväntas också förändringar 
i hur ofta och hur mycket älvar och bäckar förväntas svämma över 
eller ha större flöden än normalt. Översvämningar orsakar skador på 
egendom, men kan också leda till negativ påverkan på dricksvatten, 
försämrad vattenkvalitet och negativ påverkan på skyddsområden 
för naturmiljöer och på skyddsvärda arter. 

Större översvämningar är kostsamma för både samhället och 
för enskilda och har därför en negativ påverkan på ekonomin. 
Det handlar då både om att vägar, järnvägar, bostäder och andra 

Vegetationsperioden mellan 
1960-1990 var ca fem månader i 
Västerbotten. Sedan dess har den 
blivit ca 14 dagar längre. Längre 
vegetationsperiod ger bättre tillväxt 
i skogen, förändrade förutsättningar 
för odling, men också ökade risker 
för skador i jord- och skogsbruket.  

Källa: Skogsstyrelsen

 83



84   

Skyfallskartering
Vattendjup
Maximala vattendjupet (m) i samband med ett framtida 100-årsregn 

0,1 - 0,3
0,3 - 0,5
0,5 - 1
>1

1:20 000

0 500 1 000 meter

© Lantmäteriet,
Länsstyrelsen Västerbotten



Kapitel 5
HÄNSYN

anläggningar kan skadas. Hänsyn till översvämningsrisker ska 
därför ges stor vikt vid framtida exploatering.

Det varmare klimatet och den ökade nederbörden innebär att 
tillrinningen till vattendrag ökar. Vårfloden kommer att inträffa 
tidigare under året och flöden under höst och vinter beräknas bli högre. 
Det högsta flödet som inträffar under en 100-årsperiod beräknas 
dock minska. De ökade flödena under hösten innebär ökad risk för 
översvämningar eftersom att marken oftare är vattenmättad och därför 
inte kan infiltreras. Vid exploatering i anslutning till Vindelälven ska 
därför alltid översvämningsrisker bedömas i tidiga skeden. 

Vattenmättad mark kommer att bli vanligare i fler områden än 
enbart i anslutning till älven. Detta till följd av ökad nederbörd 
och förekomst av kraftiga regn. Det innebär ökad risk för 
översvämningar av vatten- och avloppssystem och bebyggelse. Vid 
exploatering där grönytor tas i anspråk för bebyggelse så att de inte 
längre kan infiltrera dagvatten bör risk för översvämning analyseras 
i tidiga skeden. 

Vid anläggning av ny bebyggelse i områden som riskerar att 
översvämmas vid 100-årsflöde (se karta s. 82) bör åtgärder 
genomföras för att minimera riskerna för skador som kan 
uppkomma i samband med översvämningar. Det kan handla om 
att reglera markhöjder och höjder som byggnad ska placeras på, 
särskilda konstruktioner i och utanför byggnader och att spara vissa 
ytor som tillåts bli översvämmade. Vilka åtgärder som är lämpliga 
och i vilken omfattning måste utredas i fortsatt planering.

Inom områden som kan vara riskutsatta vid översvämning som 
följd av skyfall (se karta s. 84) är det viktigt att vid exploatering 
bedöma bebyggelsens funktion. Bebyggelse med samhällsviktiga 
funktioner behöver ges ett större skydd mot konsekvenserna av en 
översvämning. Detta kan handla om anläggningar för eldistribution, 
sjukvårdsinrättningar, vattenverk eller liknande. Bedömningen 
av till vilken grad en samhällsviktig funktion behöver skyddas 
måste göras i de enskilda fallen utifrån dess lokala, regionala eller 
nationella betydelse.

Erosion, ras och skred
Statens geologiska institut har konstaterat att i princip hela 
älvsträckan genom Vindeln har förutsättningar för erosion. I arbetet 
med fördjupningen av översiktsplanen har bedömningar av skred- 
och rasrisken gjorts utifrån jordartförhållanden, markprofiler och 
övrigt kända förhållanden på platsen. 

Den dominerande jordarten i Vindeln är silt överlagrad på morän. 
Generellt bedöms slänter ner mot stranden norr om bron vara mer 
stabila och ha bättre säkerhet än niporna som finns söder om bron. 
Det beror på att det material som kan erodera redan i huvudsak 
eroderats bort samt att höjdskillnaderna är lägre mellan mark och älv.

Vid exploatering i anslutning till älvstränder och bäckraviner ska 
geotekniska utredningar genomföras. Markens stabilitet, ras- och 
skredrisker ska belysas och bebyggelse planeras så att tillräcklig 
säkerhet uppnås. 

Syftet med den översiktliga 
stabilitetskarteringen är att 
identifera områden där behovet 
av detaljerade utredningar av 
markens stabilitet bedöms vara 
särskilt stort.

I planeringen har vi utgått från 
att avstånd mellan släntkrön och  
bebyggelse minst ska motsvara 
höjdskillnaden mellan släntkrön 
och släntfot som en tumregel för 
vad ”tillräckligt avstånd” är.  Men, 
förhållanden varierar och det är 
därför som fördjupade utredningar 
behövs när detaljplaner upprättas 
för ny bebyggelse.
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Räddningsverket genomförde 1998 en översiktlig kartering av 
stabilitetsförhållandena i centralorten som bör ligga till grund 
för inledande bedömning av markens stabilitet och behov av 
mer detaljerade utredningar. För exploatering av nya områden 
samt vid större förändring av markanvändning ska utredning av 
stabilitetsförhållanden alltid göras. Vegetation längs älvstranden 
motverkar erosion och skred och kan även bromsa vattenflöden. 
Att ta bort vegetation längs älven kan därför ibland vara mindre 
lämpligt med hänsyn till erosionsrisken. Avvägningar behöver göras 
gentemot de natur- kultur- och landskapsvärden som finns i den 
brukade marken.

Buller
I Vindelns centralort bedöms risken för bullerstörningar vara som 
störst vid järnvägen, längs väg 363 och väg 620/Karlsgårdsvägen. 
Trafikverket genomför en kartläggning av bullersituationen längs 
stambanan. Kartläggningen är viktig för att kommunen ska kunna 
bedöma hur marken närmast järnvägen kan användas i framtiden. 

När detaljplaner tas fram för bostäder eller annan känslig 
markanvändning behöver bullersituationen bedömas på nytt. I de 
mest bullerutsatta miljöerna, i anslutning till järnvägen, väg 363 
och väg 620/Karlsgårdsvägen bör bullerutredning genomföras 
vid exploatering för att kunna bedöma behov av åtgärder för att 
begränsa eventuella störningar.  

Buller från spår- och vägtrafik, enligt förordning (2015:216):

Vid fasad ekvivalent max

Bostad större än 35 kvm 60 dBA 70 dBA

Bostad upp till 35 kvm 65 dBA 70 dBA

Uteplats vid alla bostäder 50 dBA 70 dBA

Kan bullervärden inte uppnås vid alla fasader finns regler om att 
minst hälften av bostadsrummen ska vändas mot en sida där 55 dBA 
ekvivalent nivå inte överskrids vid fasad. Vid ombyggnad gäller att 
minst ett av rummen ska vändas mot den sida där 55 dBA inte 
överskrids vid fasad.

Miljöfarliga verksamheter
Verksamheter som kan ge upphov till utsläpp, störningar för 
omgivningen eller som riskerar att påverka människors hälsa eller 
säkerhet på ett negativt sätt klassas som miljöfarliga. Denna typ av 
verksamheter kategoriseras som A-, B- eller C-anläggningar beroende 
på hur omfattande de är och vilken typ av påverkan de riskerar 
att ge upphov till. A- och B-anläggningar är tillståndspliktiga och 
C-anläggningar är anmälningspliktiga.

Avfallsdeponi är exempel på en A-anläggning och avloppsreningsverk 
är exempel på en B-anläggning som båda kräver tillstånd för att få 
anläggas. Bensinstation är ett exempel på en C-anläggning som är 
anmälningspliktig till kommunen. I Vindelns centralort finns idag två 
B-anläggningar, Rototilt och Vindelns avloppsreningsverk, som båda 
är belägna i den södra delen av centralorten. 

Tumregler för att beräkna 
bullernivåer. http://www.boverket.
se/sv/om-boverket/publiverat-av-
boverket/publikationer/2016/hur-
mycket-bullrar-vagtrafiken/
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Tumregler finns för att beräkna 
bullernivåer. https://www.boverket.
se/sv/om-boverket/publicerat-av-
boverket/publikationer/2016/hur-
mycket-bullrar-vagtrafiken/

Miljöfarliga verksamheter bör hänvisas till Vindeln Innovation 
Park som ligger avskilt från övrig bebyggelse vilket innebär 
att omgivningspåverkan och risker för människors hälsa och 
säkerhet kan begränsas. 

Transporter med farligt gods
Genom Vindeln är väg 363 och järnvägen utpekad som 
rekommenderad transportled för farligt gods. Det innebär att vägen 
ska kunna användas för transporter av produkter som kan vara 
farliga för människor, djur och miljö. 

Länsstyrelsen i Västerbotten har tagit fram riktlinjer för skyddsavstånd 
till transportleder för farligt gods. Enligt riktlinjerna kan det krävas 
säkerhetshöjande åtgärder om bebyggelse planeras inom det så kallade 
riskhanteringsavståndet av 150 m från transportled för farligt gods. 
Rekommenderade skyddsavstånd för farligt gods på väg är 55 meter och 
järnväg 65 meter, men kan vara kortare utifrån specifika förhållanden. 
Förutsättningarna på vägar för farligt gods i Vindeln med relativt låga 
hastighetsbegränsningar, begränsat trafikflöde och normalkänslig  
markanvändning gör att skyddsavstånden generellt är kortare än 
så.  Bedömning av risk när kommunen upprättar detaljplaner och 
lämnar bygglov i anslutning till väg 363 ska göras med utgångspunkt 
i de förhållanden som råder på platsen som vägutformning, gällande 
hastighetsbegränsningar, trafikmängd, topografi, landskapstyp samt 
aktuell markanvändning.

Vy över Vindeln Innovation Park, med väg 363 till vänster i bild och järnvägen till höger.
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Relevanta mål Agenda 
2030

Mål 3 – god hälsa och 
välbefinnande. 

Mål 4 – god utbildning för 
alla. 

Mål 5 – jämställdhet.

Mål 6 – rent vatten och 
sanitet till alla. 

Mål 7 – hållbar energi för 
alla.

Mål 8 – anständiga 
arbetsvillkor och ekonomisk 
tillväxt.

Mål 9 – hållbar industri, 
innovationer och 
infrastruktur

Mål 10 – minskad 
ojämlikhet.

Mål 11 – hållbara städer 
och samhällen. 

Mål 12 – hållbar konsumtion 
och produktion

Mål 13 – bekämpa 
klimatförändringarna

Mål 15 – ekosystem och 
biologisk mångfald

Miljöbedömningar i planer
En översiktsplan, liksom fördjupningar av översiktsplanen antas 
alltid medföra betydande miljöpåverkan. Planens miljökonsekven-
ser ska därför beskrivas. I det här kapitlet identifieras, beskrivs och 
bedöms de miljökonsekvenser som planen kan ge upphov till. 

Från och med 1 januari 2018 finns ett nytt 6:e kapitel om miljö-
bedömningar i miljöbalken. När det nya kapitlet började gälla 
upphävdes den tidigare förordningen om miljökonsekvensbeskriv-
ningar och ersattes med miljöbedömningsförordningen. Eftersom 
att arbetet med den fördjupade översiktsplanen påbörjades 2016 
används dock de äldre förekrifterna och den upphävda förordningen 
för denna plan. 

Eftersom att strategier och riktlinjer för mark- och vattenanvänd-
ningen i den fördjupade översiktsplanen är mindre detaljerade än 
riktlinjer och regleringar i senare skeden så bedöms den betydande 
miljöpåverkan på en mer övergripande nivå. Det innebär att påverkan 
på miljön kommer att beskrivas mer ingående i de fall där det behövs i 
kommande planering, tillståndsgivning och andra myndighetsbeslut.

Avgränsning
Den geografiska avgränsningen av konsekvensbeskrivningen är den-
samma som för den fördjupade översiktsplanen och bedöms inom 
den tidsram som planen förutsätts gälla, alltså fram till 2030.

Innehåll
Kommunen har i efter samråd med Länstyrelsen Västerbotten 
beslutat att avgränsa konsekvensbeskrivningen till att fokusera på 
de aspekter eller områden för vilka betydande negativ eller positiv 
miljöpåverkan kan antas uppstå. Följande aspekter eller områden 
kommer att behandlas i konsekvensbeskrivningen: 

 • Naturmiljö
 • Kulturmiljö
 • Landskap
 • Rennäring
 • Luft och klimat
 • Bebyggelse
 • Rekreation och friluftsliv
 • Människors hälsa och säkerhet
 • Vatten

Utöver att beskriva och bedöma påverkan för dessa olika aspekter och 
områden kommer planförslaget att bedömas i relation till antagna håll-
barhetsmål i enlighet med Agenda 2030, de nationella miljömålen samt 
hur det påverkar möjligheterna att uppfylla miljökvalitetsnormer. 

Alternativ
De förslag och strategier för mark- och vattenanvändningen och den 
framtida utvecklingen inom planområdet ska alltid jämföras med ett 
nollalternativ. Det beskriver den sannolika utvecklingen och miljö-
påverkan som kan antas uppstå om den fördjupade översiktsplanen 
inte antas. 
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Nollalternativ
Nollalternativet innebär att den kommunövergripande översiktspla-
nen som antogs 2014 fortsätter att gälla inom det som utgör plan-
område för den fördjupade översiktsplanen. Den miljöpåverkan som 
nollalternativet kan antas ge upphov till kommer att beskrivas under 
respektive aspekt eller område som enligt den innehållsliga avgräns-
ningen som redovisas på föregående sida. 

Planförslag
Enligt 6 kap. 12 § miljöbalken (som gällde fram till 1 januari 2018) 
ska rimliga alternativ med hänsyn till planens syfte och geografiska 
räckvidd identifieras, beskrivas och bedömas. I den fördjupade över-
siktsplanen redovisas ett flertal mål, strategier och förslag för den 
framtida mark- och vattenanvändningen och utvecklingen för ett 
stort geografiskt område. 

I processen med att ta fram den fördjupade översiktsplanen har 
ett flertal alternativ vägts mot varandra och det alternativ som nu 
redovisas är ett resultat av denna process. Innan planen kan antas 
har den varit föremål för samråd och ställs nu ut för granskning. De 
förändringar av planförslaget som har gjorts efter samråd redovisas 
i samrådsredogörelsen. Detsamma kommer att göras i det utlåtande 
som upprättas efter att planförslaget ställts ut för granskning. Det 
har därigenom funnits flera tillfällen och möjligheter för invånare, 
föreningar, företagare, myndigheter och politiska partier att lämna 
synpunkter på de mål, strategier och förslag för mark och vattenan-
vändningen som finns i planförslaget. Prövningen av alternativ kan 
därför sägas pågå ända fram tills dess att den fördjupade översikts-
planen antas av kommunfullmäktige i Vindeln. 

Bedömning av konsekvenser
Den påverkan som kan antas uppstå bedöms utifrån omfattningen 
av påverkan i relation till de värden eller intressen som finns i det 
område eller miljö som påverkas. Exempelvis kan påverkan på stora 
områden med låga värden bedömas leda till obetydliga konsekvenser 
medan påverkan på små områden med höga värden kan bedömas 
leda till mycket negativa konsekvenser. Påverkan bedöms enligt en 
femgradig skala. 

Stora positiva konsekvenser
Små positiva konsekvenser
Obetydliga konsekvenser
Små negativa konsekenser
Stora negativa konsekvenser
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Hållbar utveckling 

Agenda 2030
Agenda 2030 är en handlingsplan framtagen av FN för att främja 
människorna, planetens och vårt välstånd. I Agenda 2030 finns 17 
uppställda mål, där varje mål har ett antal mål som ska uppnås fram 
till 2030. Målet för Agenda 2030 är en hållbar utveckling, avskaf-
fande av fattigdom, att främja jämställdhet, befästa världsfreden 
under en ökad frihet, en hållbar ekonomisk tillväxt och mycket mer.  
Agenda 2030 antogs i september 2015. För Vindelns centralort har 
t ex målet om hållbara städer och samhällen betydelse för plane-
ringen, men även mål om jämställdhet, klimatanpassning, hållbar 
infrastruktur och hållbar tillväxt m m har betydelse för planens 
utformning.

Syftet med Agenda 2030 är att skapa en hållbar utveckling globalt. 
Alla mål i Agenda 2030 är inte tillämpbara för att bedöma om den 
här planen bidrar till en hållbar utveckling, men många av dem är 
det. Vissa av målen är mer relevanta än andra, till exempel är hela 
planen ett styrmedel för att skapa en hållbar stadsutveckling för 
Vindeln. 

Planen ger förutsättningar för att Vindeln ska kunna säkerställa sitt 
behov av bostäder. Med fler bostäder blir det möjligt att flytta till, 
och inom Vindeln. Fler får möjlighet att hitta en passande bostad. 
Utvecklingen sker med hänsyn till risker för t ex översvämningar, 
skred, ras och olyckor för att skapa en god bebyggd miljö. Planen 
säkerställer att natur- och kulturvärden kan bevaras. Offentliga 
platser för alla utvecklas, och transportsystemen förbättras. Planen 
är därför i väl överensstämmelse med de delmål som finns för mål 
11, hållbara städer och samhällen.

Tätorten får möjlighet att växa och fler innevånare innebär att det 
blir lättare för företagen att hitta personal. (mål 8). Planen skapar 
plats för industrier att utvecklas, där flera av Vindelns företag är 
innovativa och framgångsrika på en global marknad. Förutsättning-
ar ges för infrastruktursatsningar (mål 9)

En inflyttning till centralorten och att människor väljer att bo i 
Vindeln är en förutsättning för att handel och offentlig service ska 

Agenda 2030 innehåller 17 mål med 169 delmål för en hållbar utveckling. 
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kunna finnas kvar och utvecklas. En lokal handel och en lokal mark-
nad är en nödvändig förutsättning för en mer hållbar konsumtion 
(mål 12). 

Planen ger förutsättningar för att bevara och utveckla gröna miljöer, 
både i vatten och på land. Den oreglerade Vindelälven är en viktig 
naturresurs på flera sätt, liksom det hävdade landskapet (mål 15).

Möjligheter för god hälsa och välbefinnande ges bland annat genom 
satsningar på bättre offentliga platser, ett utökat fritidscentrum och 
plats för möten (mål 3). En god utbildning för alla ges förutsätt-
ningar genom att skolan kan utvecklas. Satsningar på att förbättra 
gatunätet för oskyddade trafikanter och bättre kollektivtrafik för-
bättrar för barn, äldre och kvinnor som i högre grad cyklar, går eller 
åker kollektivt. (mål 5 och mål 10). 

För Vindelns utveckling är den centrala hållbarhetsfrågan att lyckas 
med sin bostadsförsörjning, att locka människor att bo kvar i och att 
flytta till Vindeln. Till det kommer satsningar på en bättre offentlig 
miljö, bättre möjligheter att resa miljövänligt och möjligheterna att 
upprätthålla och utveckla den service och det näringsliv som finns 
lokalt. Den fördjupade översiktsplanen handlar i huvudsak om hur 
mål 11 kan nås - för Vindeln. 

Planens konsekvenser jämfört med nollalternativet

Stora positiva 
konsekvenser

Planen bidrar till en hållbar utveckling genom att den 
skapar bättre möjligheter att tillgodose behovet av 
bostäder i Vindeln. Fler boende i centralorten förbättrar 
förutsättningarna att upprätthålla och utveckla både privat 
och offentlig service. Fler boende innebär både bättre 
förutsättningar för de som idag väljer att pendla till Vindeln 
att bo i Vindeln. Förutsättningarna blir också bättre att 
bo kvar genom att det blir lättare att hitta en passande 
bostad. Fler boende i Vindeln ger bättre förutsättningar 
för att rekrytera kunnig personal, en viktig förutsättning för 
näringslivet. Planen innehåller också satsningar på mer 
plats för näringsliv, både inom industrier och besöksnäring, 
samt ger förutsättningar för utökad service. Utvecklingen 
sker inom befintliga strukturer där goda förutsättningar finns 
för hållbara transportet (att gå och cykla), att ansluta till en 
miljövänlig energiförsörjning och till kommunalt vatten och 
avlopp. 

Överensstämmelse med miljömål
Det övergripande målet för den nationella miljöpolitiken är att 
lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora stora mil-
jöproblemen är lösta, utan att miljöproblem orsakas utanför Sveri-
ges gränser. För att uppnå det övergripande målet har 16 nationella 
miljömål formulerats som är viktiga verktyg i kommunens arbete 
för att åstadkomma en hållbar utveckling. Nedan redovisas de 16 
miljömålen och en bedömning av huruvida planförslaget bidrar, inte 
förhindrar eller förhindrar att målen kan nås. 

Sverige har 16 nationella miljömål. Utvecklingsplanen för Vindeln 
innebär generellt en begränsad inverkan på möjligheten att nå de na-
tionella miljömålen. Påverkan är begränsad på grund av att området 
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är litet, förändringarna begränsade och att en stor del av de åtgärder 
som krävs för att nå de nationella målen inte kan regleras genom 
denna typ av plan.

Planens konsekvenser jämfört med nollalternativet

Miljömål Måluppfyllelse Kommentar
Begränsad 
klimatpåverkan

Förhindrar inte 
måluppfyllelse

Ny bebyggelse och fler boende i Vindeln 
riskerar att leda till ökad trafik och utsläpp 
av växthusgaser. Samtidigt stärks underlag 
för kollektivtrafik och gång- och cykelvägnät 
utvecklas. Marginell påverkan på nationell 
nivå.

Frisk luft Förhindrar inte 
måluppfyllelse.

Fler boende och trafik ökar utsläpp till luft. 
Bättre förutsättningar för kollektivtrafik och 
utvecklade gång- och cykelvägar begränsar 
negativ påverkan.

Bara naturlig 
försurning

Förhindrar inte 
måluppfyllelse.

Ny bebyggelse ansluts till kommunalt 
vatten- och avlopp.

Giftfri miljö Bidrar till 
måluppfyllelse

Gamla sågplatsen är förorenad. 
Omfattningen av föroreningen är inte känd. 
Planen kan bidra till att området saneras.

Skyddande 
ozonskikt

Ej relevant.

Säker strålmiljö Bidrar till 
måluppfyllelse

Planen berör inte områden där det finns 
förhöjda risker för radon i byggnader. 
Risk för radon i dricksvatten från borrade 
brunnar finns, hushållen inom planområdet 
är dock anslutna till kommunalt vatten. 

Ingen övergödning Förhindrar inte 
måluppfyllelse.

Se kommentar under Bara naturlig 
försurning.

Levande sjöar och 
vattendrag

Förhindrar inte 
måluppfyllelse.

Ny bebyggelse ansluts till kommunalt 
vatten och avlopp. Exploatering inom 
strandskyddsområde riskerar att leda till 
negativ påverkan på livsmiljöer.

Grundvatten av 
god kvalitet

Förhindrar inte 
måluppfyllelse.

Ökat uttag av dricksvatten men inte i sådan 
utsträckning att det riskerar kvantitativ 
status. Inga verksamheter som riskerar att 
påverka grundvattnet föreslås.

Hav i balans samt 
levande kust och 
skärgård

Förhindrar inte 
måluppfyllelse.

Se kommentar under Bara naturlig 
försurning.

Myllrande 
våtmarker

Bidrar till 
måluppfyllelse.

Ingen exploatering på värdefulla våtmarker.

Levande skogar Förhindrar inte 
måluppfyllelse.

Inga stora naturområden tas i anspråk för 
bebyggelse. Värdefulla rekreations- och 
grönområden bevaras.

Sverige har 16 nationella miljömål.
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Ett rikt 
odlingslandskap

Förhindrar inte 
måluppfyllelse. 

Mindre arealer jordbruksmark kan komma 
att tas i anspråk för bebyggelse beroende 
på hur bebyggelse placeras i landskapet. I 
huvudsak bevaras jordbruksmarken inom 
planområdet.

Storslagen fjällmiljö Förhindrar inte 
måluppfyllelse.

Genom att fortsatt värna renens tillgång till 
vandringsleder och vinterbete bidrar planen 
i förlängningen till renskötselns positiva 
påverkan på miljömålet storslagen fjällmiljö.

God bebyggd miljö Bidrar till 
måluppfyllelse.

Ny bebyggelse innebär vidareutveckling av 
bebyggelsestrukturen inom planområdet. 
Anpassning till värdefull kulturmiljö. Ny 
bebyggelse har god tillgänglighet till service 
och arbetsplatser. 

Ett rikt växt- och 
djurliv

Förhindrar inte 
måluppfyllelse.

Rekreations- och grönområden bevaras. 
Mindre arealer jordbruksmark samt 
strandskyddade områden kan komma att 
tas i anspråk.

Transportpolitiska mål
Den nationella transportpolitikens övergripande mål är att säker-
ställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar trans-
portförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. 
Transportsystemet ska vara tillgängligt, bidra till utvecklingskraft 
och utformas så att det kan användas utan att någon skadas eller 
dödas. Planen berör flera statliga vägar och järnvägar och anger hur 
kommunen ser på vilken utveckling man önskar för infrastrukturen.

Planens konsekvenser jämfört med nollalternativet

Små positiva 
konsekvenser

Planen ger stöd för åtgärder som ökar tillgängligheten och 
trafiksäkerheten både inom väg- och järnvägsnätet.

Jämställdhetspolitiska mål
Sveriges riksdag har beslutat att det övergripande målet för den na-
tionella jämställdhetspolitiken är att män och kvinnor ska ha samma 
makt att forma samhället och sina egna liv. 

De mål, strategier och åtgärder som föreslås i fördjupningen kan 
bidra till att skapa förutsättningar för människor att leva mer jäm-
ställda liv. Det kan exempelvis handla om att stärka tillgängligheten 
till arbetsmarknaden genom effektiva kommunikationer, om att 
offentlig och kommersiell service ska vara tillgänglig för att förenkla 
människors vardagsliv och genom att förbättra offentliga platser och 
miljöer för att öka tryggheten. 

Planens konsekvenser jämfört med nollalternativet

Små positiva 
konsekvenser

Kvinnor pendlar vanligtvis kortare avstånd än män, varför 
det är viktigt att stärka möjligheterna att både bo och arbeta 
i Vindeln. Planen innehåller flera åtgärder för att både 
stärka arbetsmarknaden, service och bostadsmarknaden. 
Planen innehåller också förslag på bättre offentliga platser 
vilket kan leda till ökad trygghet.  
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Naturmiljö

Nollalternativet
I översiktsplanen pekas ett potentiellt LIS-område ut som innebär 
risk för negativ påverkan på naturmiljö. Exploatering bedöms dock 
inte bidra till att fragmentera gröna samband eller leda till barriäref-
fekter. Utvecklingsområde för verksamheter berör område av riks-
intresse för naturvården. Exploatering för bostadsändamål föreslås 
främst ske som kompletteringar inom redan exploaterade områden. 
Sammantaget bedöms nollalternativet leda till obetydliga konse-
kvenser för naturmiljön.

Planförslaget
Fördjupningen innebär inte omfattande exploatering eller föränd-
ringar i områden med höga naturvärden. Större delen av områden 
med skydd enligt miljöbalken ges användningen grönområden eller 
areella näringar vilket innebär att gröna samband bevaras. Använd-
ning i områden med naturvärden blir i huvudsak oförändrad med 
möjlighet till komplettering av bebyggelse i mindre omfattning med 
hänsyn till bebyggelsemönster och natur- och kulturmiljövärden.

Utökning av verksamhetsområde vid Vindeln innovation park inne-
bär exploatering i område av riksintresse för naturvården. Utveck-
lingsområden för bostäder, tillfällig vistelse och besöksanläggning 
berör områden med strandskydd. Exploatering inom strandskydds-
område bedöms bidra till utveckling av landsbygden men kan leda 
till negativ påverkan på naturmiljön. Exploatering i verksamhets- 
och utvecklingsområdena bedöms inte  leda till fragmentering av 
gröna samband eller barriärer som påverkar livsmiljöer eller sprid-
ningskorridorer för djur och växter. Detta eftersom att områdena lig-
ger i anslutning till områden som redan idag är ianspråktagna eller 
tidigare har använts för andra ändmål. Föroreningar ska utredas och 
åtgärdas och ny bebyggelse ansluts till kommunalt avloppsnät vilket 
minskar risk för negativ påverkan på Vindelälven. Påverkan och kon-
sekvenser måste dock bedömas mer i detalj i fortsatt planering och 
behov av åtgärder för att begränsa negativ påverkan behöver utredas. 
I planförslaget finns vidare förslag om att anlägga en ny gångbro 
över Vindelälven som en del i att utveckla promenad- och vandrings-
leder. Gångbron kan leda till negativ påverkan på älv och naturmiljö 
men utveckling av promenad- och vandringsleder tillgängliggör 
naturmiljön för fler. 

Planens konsekvenser jämfört med nollalternativet

Obetydliga 
konsekvenser

I huvudsak oförändrad användning i värdefulla 
naturområden, ingen omfattande fragmentering eller 
nya barriärer, åtgärder för förorenad mark, anslutning 
till kommunvalt avlopp, utveckling av promenad- och 
vandringsleder.
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Kulturmiljö och landskap

Nollalternativet
Enligt nollalternativet ska kulturmiljövärden tas om hand och områ-
den med höga värden ska bevaras, utvecklas och vårdas. Nollalterna-
tivet saknar dock tydliga riktlinjer för var och hur hänsyn ska tas till 
kulturmiljövärden. Det anges dock att en revidering av kulturmiljö-
inventeringen ska göras där områden definieras där ny ny-, till- och 
ombyggnation placeras och utformas med hänsyn till kulturmiljö-
värden. Sammantaget bedöms nollalternativet leda till obetydliga 
konsekvenser för kulturmiljö och landskap.

Planförslaget
I fördjupningen finns tydligt avgränsat var bebyggelse får uppföras 
och hur den får uppföras. Det kulturmiljöunderlag som tagits fram, 
och som medföljer som bilaga till fördjupningen, har inarbetats i 
vägledning, åtgärder och riktlinjer. Förslag finns om att siktlinjer 
ska bevaras, att detaljplaner ändras för att skydda värdefull bebyg-
gelse och att ny bebyggelse anpassas i volym och skala till befintlig 
bebyggelse. Mindre arealer jordbruksmark finns i områden där det 
föreslås ny bebyggelse. Hur bebyggelse placeras utreds i fortsatt 
planering men riktlinjer anger att hänsyn ska tas till jordbruksmark. 
Om jordbruksmark ianspråktas för bebyggelse innebär det att land-
skapsbilden förändras. Detsamma gäller för exploatering av högre 
bebyggelse. Byggnadshöjder begränsas dock i områden med känsliga 
kulturmiljöer för att harmoniera med befintlig bebyggelse. Av de ut-
vecklingsområden som pekas ut är några idag inte exploaterade. De 
ligger dock i anslutning till befintliga bostadsområden och innebär 
utveckling av befintlig bebyggelsestruktur utifrån vilken typ av bo-
städer som efterfrågas idag. Vid fortsatt planering i Degerfors anges 
att byggnadsantikvarisk expertis ska konsulteras för att undvika 
negativ påverkan på kulturmiljö. En ny gångbro över Vindelälven 
kan komma att beröra ett fornminne vilket måste hanteras i enlighet 
med kulturmiljölagen i fortsatt planering. 

Planens konsekvenser jämfört med nollalternativet

Små positiva 
konsekvenser

Ny bebyggelse anpassas till befintlig i känsliga kulturmiljöer, 
byggnadsantikvarisk expertis konsulteras i särskilt känsliga 
miljöer, landskapsbild förändras men dock i mindre 
utsträckning, ny bebyggelse innebär utveckling av befintliga 
strukturer.
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Rennäring

Nollalternativ
I nollalternativet anges att det är viktigt med samverkan mellan 
de olika näringarna i kommunen. Rennäringen ska ges möjlighet 
att utvecklas och tillgång på betesmarker ska säkerställas genom 
samråd och samverkan i tidigt skede för att minimera påverkan. 
Utvecklingsområden för verksamheter ligger inom område av riks-
intresse för rennäringen. I översiktsplanen pekas dock ut område för 
verksamheter i Vindeln Innovation Park som riskerar att försämra 
förbindelsen mellan väg 363 och områden söder om Vindeln Innova-
tion Park. Sammantaget bedöms nollalternativet leda till små konse-
kvenser för rennäringen. 

Planförslaget
I fördjupningen pekas utvecklingsområden för verksamhet ut som 
ligger inom område av riksintresse för rennäringen. Områdenas 
utbredning har justerats gentemot nollalternativets förslag efter 
samråd med berörd sameby för att säkerställa att områden söder om 
Vindeln Innovation Park går att nå för rennäringen. Områdena lig-
ger i anslutning till och innebär en utökning av befintliga verksam-
hetsområden. Exploatering i områdena bedöms inte innebära någon 
omfattande fragmentering av  områden som nyttjas av rennäringen 
och bedöms inte leda till att nya barriärer skapas. I övrigt föreslås 
markanvändningen i de områden som sammanfaller med områden 
av riksintresse för rennäringen i huvudsak förbli oförändad.

Planens konsekvenser jämfört med nollalternativet

Obetydliga 
konsekvenser

Utvecklingsområden för verksamheter inom områden av 
riksintresse för rennäringen. Utbredningen har justerats 
med hänsyn till rennäringens behov av passage. Samråd 
ska hållas med samebyar vid fortsatt planering. 

Luft och klimat

Nollalternativet
Ny bebyggelse och fler boende i centralorten kan leda till mer trafik. 
Bebyggelse tillkommer inom befintliga strukturer med möjlighet till 
anslutning till kommunalt vatten- och avlopp och nyttjande av kol-
lektivtrafik. Sammantaget bedöms nollalternativet leda till obetyd-
liga konsekvenser för luft och klimat. 

Planförslaget
Planförslaget innebär liksom nollalternativet att fler bostäder till-
kommer i tätorten som ansluts till och använder befintligt vatten- 
avlopp- fjärrvärme- och gatunät. Trafiken riskerar därför att öka på 
befintliga gator. I fördjupningen föreslås förbättringar av gång- och 
cykelvägnätet och flera åtgärder som syftar till att göra kollektiv-
trafiken bättre, bland annat ger en ny plattform vid resecentrum 
möjlighet till mer tågtrafik. Det finns också åtgärder med syftet att 
begränsa den tunga trafiken i byn genom att hänvisa transportin-
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tensiva verksamheter till industriområdena Vindeln Innovation Park 
och Flakabäck.  

Klimatförändringar innebär ökade risker för bland annat översväm-
ningar och häftiga regn.Bebyggelseområden har anpassats utifrån 
riskerna för översvämningar och t ex Ökbäckens betydelse har 
uppmärksammats i planen. Här finns en möjlighet att på ett bra sätt 
både tillgodose behovet av en central park och ge utrymme för vatten 
vid skyfall. Ingen bebyggelse föreslås tillkomma i områden med risk 
för ras, skred eller erosion.

Planens konsekvenser jämfört med nollalternativet

Små positiva 
konsekvenser

Ny bebyggelse med närhet till service och arbetsplatser 
med möjlighet att ansluta till kommunalt avlopp och 
till fjärrvärme. Förbättrade gång- och cykelvägar och 
möjlighet till förbättad infrastruktur för kollektivtrafik. 
Hänsyn har tagits till ökade risker som följer av ett 
varmare klimat.

Boendemiljö

Nollalternativet
Ny bebyggelse tillkommer som komplement inom befintliga kvarter 
vilket innebär en vidareutveckling av boendemiljön i centralorten. I 
centrum placeras byggnader i gräns mot gata och stora asfalterade 
ytor ses över och kompletteras och utvecklas om möjligt. Kultur-
miljöer lyfts fram och förstärks. Ett utvecklingsområde vid älven 
för fritidsboende och besöksnäring planeras. Sammantaget bedöms 
nollalternativet leda till små positiva konsekvenser för boendemiljö.

Planförslaget
Flera utvecklingsområden pekas ut där ny bebyggelse i form av både 
småhus och flerbostadshus tillkommer. Ny bebyggelse innebär att 
centrum kan utvecklas, fler kan bo nära service och att tillgången 
på olika sorters bostäder ökar. Det gör att fler kan hitta en bostad 
som passar i olika skeden av livet. Utvecklingsområden för bostäder 
innebär möjlighet för boende i olika typer av miljöer, både i centrum 
och i mer naturnära områden. Den småskaliga karaktären i centrum 
bevaras genom att ny bebyggelse anpassas till befintlig avseende vo-
lym och skala. Ny bebyggelse i centrum placeras i gräns och med en-
tréer mot gata. I Degerfors kan ny bebyggelse tillkomma endast med 
stor hänsyn till kulturmiljövärden, där siktlinjer och jordbruksmark 
bevaras. Ändring av detaljplaner görs för att skydda kulturhistorisk 
värdefull bebyggelse. Utveckling av parker, lekparker och grönstråk i 
olika delar av centralorten bidrar till attraktiva boendemiljöer.

Planens konsekvenser jämfört med nollalternativet

Stora positiva 
konsekvenser

Vidareutveckling av befintlig struktur och större utbud och 
variation av olika bostäder i olika miljöer. Centrum, parker 
och grönstråk bevaras och utvecklas. Hänsyn tas till 
känsliga miljöer, landskapsbild och siktlinjer.  
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 Rekreation och friluftsliv

Nollalternativet
I nollalternativet anges att friluftsområden ska utvecklas med 
kopplingar till stråk för skidåkning, promenader och skoter och det 
ska skapas möjligheter att bo nära fritidsintressen som skidåkning, 
hästar eller skoter. Sammantaget bedöms nollalternativet leda till 
små positiva konsekvenser för rekreation och friluftsliv. 

Planförslaget
I planförslaget föreslås utveckling av promenad- och vandringsstigar   
och en ny gångbro över älven. Områden för friluftsliv och rekreation  
exploateras inte i någon större omfattning. Parker, lekparker och 
grönstråk utvecklas. Utblickar över älven bevaras och siktröjning 
föreslås genomföras. Motionsspåren utvecklas och knyts samman 
och en översyn av längd, sträckning och standard görs. Bebyggelse 
tillkommer i olika miljöer med närhet till områden för rekreation 
och friluftsliv. 

Planens konsekvenser jämfört med nollalternativet

Stora positiva 
konsekvenser

Utveckling av lekparker, parker, promenad- och 
vandringsleder och motionsspår. Möjlighet till boende med 
god tillgänglighet till natur- och grönområden. 

Människors hälsa och säkerhet

Ras, skred och erosion

Nollaltarnativet
I nollalternativet anges att markförhållanden ska undersökas vid 
exploatering. Det gäller särskilt vid exploatering på sandig, siltig 
eller lerig mark där geotekniska undersökningar ska genomföras. 
Den mark där ny bebyggelse föreslås ligger i huvudsak inom eller i 
anslutning till redan exploaterade områden. De utvecklingsområ-
den som pekas ut ligger inte inom områden som är särskilt känsliga 
för ras eller skred.  Sammantaget bedöms nollalternativet leda till 
obetydliga konsekvenser avseende risker kopplat till ras, skred och 
erosion.

Planförslaget
Ny bebyggelse föreslås i huvudsak inom eller i anslutning till befintlig 
bebyggelse där grundläggningsförhållandena är goda. I områden med 
risk för ras, skred eller erosion, exempelvis vid älvstränderna ska geo-
tekniska utredningar göras vid fortsatt planering eller exploatering. 

Planens konsekvenser jämfört med nollalternativet

Obetydliga 
konsekvenser

Ny bebyggelse i huvudsak i områden med goda 
grundläggningsförhållanden. Geotekniska undersökningar 
genomförs i känsliga områden för att bedöma risker och 
behov av åtgärder. Vegetation längs älvstränder bevaras.
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Buller

Nollalternativet
Ny bebyggelse föreslås i redan bebyggda områden i tätorten som är 
kan vara bullerutsatta. Fler boende i centralorten kan ge upphov till 
mer buller från vägtrafik. Riktvärden för buller bedöms kunna nås 
men bullersituationen utreds närmare i fortsatt planering liksom be-
hov av åtgärder för att kunna nå gällande riktvärden. Verksamhets-
områden som kan ge upphov till bullerstörningar ligger avskilt från 
bebyggelse och bedöms inte leda till olägenheter för boende.

Planförslaget
Planförslaget skiljer sig inte från nollalternativet.

Planens konsekvenser jämfört med nollalternativet

Obetydliga 
konsekvenser

Ny bebyggelse inom tätorten i miljöer som kan vara 
bullerutsatta. Bullersituationen och behov av åtgärder 
utreds i fortsatt planering.

Översvämning

Nollalternativet
Nollalternativet innebär ny bebyggelse i områden som riskerar att 
drabbas av översvämningar vid höga flöden i Vindelälven. Risken för 
översvämning vid kraftiga regn behöver uppmärksammas i fortsatt 
planering. Sammantaget bedöms konsekvenserna avseende risker 
kopplat till översvämning bli obetydliga.

Planförslaget
I fördjupningen föreslås ingen ny bebyggelse i områden som riskerar 
att översvämmas vid 100-årsflöde. En mindre del av utvecklings-
området vid gamla sågen riskerar att översvämmas vid högsta flöde 
men det anges att bebyggelse ska placeras med hänsyn till flöden 
i älven. Utvecklingsområdet för bostäder i Hamptjärn riskerar att 
översvämmas vid 100-års regn. Översvämningsrisker och behov av 
åtgärder för att begränsa riskerna ska utredas. 

Planens konsekvenser jämfört med nollalternativet

Obetydliga 
konsekvenser

Ny bebyggelse föreslås inte inom områden med risk för 
översvämningar. Risk för översvämning till följd av höga 
flöden och regn utreds i fortsatt planering.

Vatten

Nollalternativet
I nollalternativet ligger ny bebyggelse i huvudsak inom verksamhets-
område för kommunalt vatten och avlopp. Andelen hårdgjorda ytor 
som riskerar att leda ökad avrinning till vattenförekomster bedöms 
inte öka i sådan utsträckning att negativ påverkan uppstår. Fler bo-
ende i centralorten innebär större uttag av dricksvatten från Abborr-
tjärns dricksvattentäkt. Enligt vattendom är det dock möjligt med 
ett större uttag än idag. Sammantaget bedöms nollalternativet leda 
till obetydliga konsekvenser.
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Planförslaget
I fördjupningen föreslås inga omfattande förändringar av mark- och 
vattenanvändningen som bedöms påverka vattenkvaliteten nega-
tivt. En ny gångbro föreslås över älven bedöms kunna utföras på ett 
sådant sätt att den inte utgör hinder för vandrande fisk. Exploatering 
väster om älven föreslås anslutas till kommunalt vatten och avlopps-
nät som därmed byggs ut. Utökningen av verksamhetsområde för 
vatten och avlopp kan medföra en minskning av antalet enskilda av-
lopp. Andelen hårdgjorda ytor bedöms inte öka i sådan utsträckning 
att avrinning av dagvatten bedöms påverka vattenkvaliteten i älven 
negativt. Vattentäkten kan enligt vattendom klara ett större uttag än 
idag till följd av ökning av boende inom planområdet. 

Planens konsekvenser jämfört med nollalternativet

Obetydliga 
konsekvenser

Ny bebyggelse ansluts till kommunalt avlopp, lite 
påverkan från dagvattenavrinning.

Miljökvalitetsnormer
Här redovisas om planförslaget påverkar möjligheterna att nå miljö-
kvalitetsnormer för buller, utomhusluft och vatten. 

MKN Buller
Miljökvalitetsnormen för buller är en målsättningsnorm. Det inne-
bär att det ska eftersträvas att buller inte ska leda till skadlig påver-
kan på människors hälsa. 

I kommuner med mer än 100 000 invånare omfattar miljökvalitets-
normen allt buller från vägar, järnvägar, flygplatser och tillstånds-
pliktiga verksamheter. För kommuner under 100 000 omfattar mil-
jökvalitetsnormen buller från större vägar, järnvägar och flygplatser. 
Inom planområdet uppstår buller framförallt från väg 363, väg 620 
och från järnvägen. 

I planförslaget anges att bullersituationen och behov av eventuella 
åtgärder eller anpassningar ska utredas för ny bebyggelse i anslut-
ningar till vägar och järnvägen. Olika typer av åtgärder kan bli ak-
tuella vilket hanteras i fortsatt planering. Planförslaget bedöms inte 
påverka möjligheten att uppnås miljökvalitetsnormen för buller.

MKN Utomshusluft
Miljökvalitetsnormer för utomshusluft finns både som gränsvärde-
snormer för halter av olika ämnen i luften och målsättningsnormer 
för olika ämnen. 

Inom planområdet uppstår luftföroreningar i första hand från väg-
trafiken.

Planförslaget föreslår ny bebyggelse på flera platser i centralorten. 
Fler bostäder och boende kan leda till en ökning av utsläpp från väg-
trafik. Det bedöms dock inte ske i sådan utsträckning att det finns 
risk att gränsvärdesnormer överskrids. 
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MKN Vatten
Miljökvalitetsnormerna för vatten anger krav på vilken kvalitet olika 
vattenförekomster ska ha uppnått vid en given tidpunkt. 

Inom planområdet finns en vattenförekomst med miljökvalitetsnor-
mer, Vindelälven. Älven uppnår ej god kemisk ytvattenstatus och har 
måttlig ekologisk status. Miljökvalitetsnormen anger att älven ska ha 
uppnått god ekologisk och god kemisk ytvattenstatus år 2027. 

Påverkan på älven uppstår framförallt till följd av luftburna förorening-
ar samt föroreningar från mark som använts som brandövningsplats. 
Älven kan påverkas av pågående markanvändning som kan leda till 
utsläpp av miljögifter och näringsämnen från exempelvis jordbruk. I 
Sverige uppnår inga ytvattenförekomster god kemisk status på grund av 
tidigare utsläpp och föroreningar som har spridits överallt under längre 
tid. Bortser man från de ämnen som påverkar samtliga vattendrag i 
Sverige har Vindelälven en god kemisk status. 

Att älven inte uppnår god ekologisk status hänger nära samman med 
att det finns vandringshinder för lax och öring, i många fall rester 
från tidigare flottningsepok. Vandringshindren kan ha stora kul-
turhistoriska värden, och en avvägning mellan natur- och kulturin-
tressen behöver göras. Vindelälven har genom att inte vara reglerad 
goda förutsättningar för fiske, dock är det största vandringshindret 
beläget nedströms, i Umeälven, genom Stornorrfors kraftverk. Det 
är angeläget att förutsättningarna för fisk förbättras, för miljön, för 
besöksnäringen och för hela livsmiljön i älven. 

I planförslaget föreslås flera nya bebyggelseområden. Befintliga 
verksamhetsområden kommer att utökas. Ny bebyggelse kan anslu-
tas till kommunalt avlopp, med undantag från vid nyexploatering 
Västomån och vid gamla sågen, som inte ligger inom VAKIN:s verk-
samhetsområde för avlopp. Att ansluta till kommunalt avloppsnät 
är en viktig miljöåtgärd och en viktig del i att säkerställa att förore-
ningar inte hamnar i Vindelälven.

Ny bebyggelse kan leda till ökad avrinning av förorenat dagvatten 
till älven. Andelen hårdgjord yta som tillkommer bedöms dock inte 
vara så stor att det riskerar att leda till betydande negativ påverkan 
på älven. Dagvatten föreslås omhändertas lokalt i första hand. Ny 
gångbro bedöms kunna utföras på ett sätt som inte påverkar älven 
på så sätt att vandringshinder uppstår. 

Planförslaget bedöms inte leda till försämrad ekologisk eller kemisk 
status på älven och kommer därför inte förhindra att miljökvalitets-
normer för vatten kan nås. 

SAMLAD BEDÖMNING
Sammantaget bedöms den fördjupade översiktsplanen leda till små 
positiva konsekvenser.

Små positiva konsekvenser Fördjupningen innebär totalt sett små 
förändringar av markanvändningen jämfört med 
nollalternativet. 
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