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Umeå kommun 
Postadress: 901 84 Umeå 
Besöksadress: Skolgatan 31A 
Telefon:  090-16 10 00 (växel) 
Webbplats: www.umea.se/kommun 

Detaljplanering 
Telefon: [Telefon enhet] 
Mejladress: [Mejl enhet] 
Webbplats: [Enhetens webbplats] 

 

Umeå kommun 2022-01-19 
Diarienummer: BN-2021/01255 

 
 

Följebrev samråd 

Lämna synpunkter på detaljplaneförslag för 
Sävar 61:1 m.fl., Sävar 
Umeå kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Sävar 61:1. 
Planförslaget är på samråd och du kan lämna synpunkter senast fredag 18 februari 2022 

Planområdet är uppdelat på två områden och innefattar dels Kungsvägen, dels den gång- och 
cykeltunnel som finns vid Sävar skola. Planområdet för Kungsvägen berör fastigheterna Sävar 
61:1, Sävar 61:280, Sävar 19:11, Sävar 19:8, Sävar 19:5 och Sävar 19:7. Planområdet för den 
föreslagna gång- och cykelbron påverkar fastigheterna Sävar 61:1, Sävar 57:1, Sävar S:14, Sävar 
4:27, Sävar 4:26, Sävar 4:13, Sävar 4:3 och Sävar 4:38.  

Umeå kommun handlägger ärendet med standardförfarande; med ett samrådsskede och ett 
granskningsskede. Läs mer om vad det innebär på www.umea.se/planprocess. 

 
 På kartbilden syns en översiktlig bild av Sävar med planområdet för Kungsvägen och ny gång- och cykelbro 
inringad. Planområdena är ungefärligt ut markerade och kan skiljas sig åt från de exakta gränserna i plankartan. 

 

http://www.umea.se/planprocess
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Vad är syftet? 

Detaljplanen ska skapa planmässiga förutsättningar för en ombyggnad av Kungsvägen och 
anläggandet av en gång- och cykelbro mellan bostadsområdet vid Ivarsbodavägen och Sävar 
skola. Syftet med planläggningen är att anpassa det kommunala trafiksystemet efter 
Norrbotnibanans dragning genom Sävar, samt ge plats åt ett kommande resecentrum invid 
Kungsvägen. 

Planförslaget följer inriktning och intentioner i översiktsplanen Fördjupning för Sävar som 
antogs år 2021.  
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Planhandlingarna omfattar 

• Plankarta 

• Planbeskrivning 

Underlag och utredningar 

• Dagvattenutredning för Kungsvägen 

• Förprojektering för Kungsvägen 

• Illustrationskarta för Kungsvägen och gång- och cykelbro 

 

Granska planen 

Planförslaget är utställt för samråd från 2022-01-21 till 2022-02-18. 

Planhandlingarna omfattar 

• plankarta 

• planbeskrivning 
 

Handlingarna finns att läsa här: 

• Umeå kommuns webbplats, www.umea.se/savar611 

• Stadshuset, Skolgatan 31A, receptionen 

  

Lämna synpunkter 

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligt till oss. 

Välj ett sätt: 

• Fyll i formuläret på projektsidan www.umea.se/savar611 

• Skicka mejl till detaljplanering@umea.se 

• Skicka post till Umeå kommun, Detaljplanering, 901 84 Umeå 

Ange diarienummer: BN-2021/01255 och dina kontaktuppgifter. 

Lämna dina synpunkter senast fredag 18 februari 2022. 

Om du inte har svarat i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet. 

 

 

http://www.umea.se/savar611
http://www.umea.se/savar611
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Vem fattar beslut? 

Byggnadsnämnden prövar förslaget efter granskning och fattar sedan eventuellt beslut om att 
anta planen. 

 

 

 

Detaljplanering, Umeå kommun 
…………………………………………………………………… 
 
Anna Herzog 
Planarkitekt 
+46 90-16 64 98 
anna.herzog@umea.se 
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