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§ 425 

Stigbygeln 5 

Diarienr: BN-2021/02510 

Planbesked för Stigbygeln 5  

Beslut 

Byggnadsnämnden inleder planläggning av Stigbygeln 5. 

Syfte  

Preliminärt syfte med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för 

kontor, vård och verksamheter.  

Ärendebeskrivning  

En ansökan har inkommit gällande planbesked för fastigheten Stigbygeln 

5 gällande utökad byggrätt för kontor, vård och verksamheter. Sökanden 

avser enligt skiss i ansökan att den nya bebyggelsen placeras i 

fastighetens östra del, mot Dragonens vårdcentral och äldreboende. 

Kända planeringsförutsättningar 

Enligt gällande plan (2480K-P12/24) regleras markens användning till 

kontor och polishus med en högsta exploateringsgrad om 29 000 m2.  

 

Planområdet ligger inom gränsen för den fördjupade översiktsplanen för  

de centrala stadsdelarna och ger ett tillskott av centralt belägen 

verksamhetsyta i ett område som redan idag innehåller en blandning av 

verksamheter och bostäder. Närliggande stomlinjer för kollektivtrafik och 

GC-kopplingar medför goda möjligheter att nå planområdet med hållbara 

färdsätt. 

 

Planområdet angränsar till området för strukturplanen för Gamla 

godsbangården. Norr om planområdet, på andra sidan Ridvägen, planeras 

en utvidgning av stadsdelen Dragonfältet. Bebyggelsen planeras att 

ordnas i semisluten kvartersstruktur och kommer i huvudsak att bestå av 

bostäder. Nordväst om planområdet, vid mötet mellan Ridvägen, 

Signalvägen och Vännäsvägen, finns ett område som i strukturplanen 

bedöms lämpligt för ny platsbildning med centrumverksamhet och 
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knutpunkt för kollektivtrafiken. Ridvägen planeras att byggas om till 

stadsgata med bebyggelse som möter gatan på ömse sidor. Vägens södra 

sida ska förses med björkallé och en bred gångbana.  

Frågor att utreda i planarbetet 

Följande frågor bör inkluderas i det kommande detaljplanearbetet. 

Ytterligare utredningar kan tillkomma. 

 Planens utformning behöver anpassas till framtida planer för 
Ridvägen och den nya bebyggelsen på gamla godsbangården. 

 För att bidra till en tydligare stadsstruktur och Ridvägens framtida 
karaktär som stadsgata bör möjligheten att placera en byggrätt på 
befintlig parkeringsyta i fastighetens norra del utredas. 

 Möjligheten att tillgodose parkeringsbehovet inom fastigheten 
behöver ses över. 

 

 
Översiktskarta 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sida 3 av 5 

Umeå kommun Protokollsutdrag 
Byggnadsnämnden 2021-12-16 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 
Aktuellt planområde 

 
Skiss från ansökan 
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Bild från strukturplan för gamla godsbangården 

Slutdatum 

Upprättandet av detaljplanen beräknas påbörjas andra kvartalet 2022 och 

planen beräknas antas andra kvartalet 2023.  

Upplysningar 

Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte 

kan överklagas. Beslutet ska heller inte uppfattas som ett slutgiltigt 

ställningstagande från kommunens sida.  

 

Avgift för planbesked tas ut för kategori 1, 10 610 kr. 

Beredningsansvariga 

Jens Salander, planarkitekt 

Clara Ganslandt, planchef 
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Föredragande 

Jens Salander, planarkitekt 

 

Beslutsordning  
Ordföranden finner att byggnadsnämnden beslutar att inleda 

planläggning enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 

 Sökanden 
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