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§ 182 

Umeå 5:1 

Diarienr: BN-2021/00143 

Planbesked för del av Umeå 5:1 – del av Brogatan 

Beslut 

Byggnadsnämnden inleder planläggning av del av Brogatan.  

Syfte 

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga 

förutsättningar för genomgående biltrafik på Brogatan. 

Ärendebeskrivning 

Brogatan, delen mellan Ridhusgatan och Ridvägen, stängdes för 

genomgående biltrafik i samband med att Dragonfältet byggdes ungefär  

år 2005. I gällande detaljplan finns en planbestämmelse om att endast 

busstrafik får trafikera del en av Brogatan. Gatan trafikeras inte av 

busstrafik i dagsläget. Genom pågående och beslutade planer i 

närområdet till exempel Östra Dragonfältet och Godsbangården 

aktualiseras en förändring i vägnätet. 

 

I en allt tätare stad behöver trafiken fördelas på fler gator för att kunna 

hanteras effektivt. Ett öppnade av Brogatan för biltrafik skulle göra 

området omkring Brogatan mer lättorienterat för besökare med bil vilket 

totalt sett skulle leda till minskat trafikarbete i närområdet då genare 

färdvägar skapas. Med ökad möjlighet att fördela trafik mellan flera olika 

gator skapas ett mer robust och flexibelt system. 
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Bild från Brogatan med avsmalning i gatan. 

Brogatan, mellan stadshuset och Ridvägen har goda möjlighet att hantera 

ökade flöden, men det påverkar korsningen med gång- och cykelstråket 

längs Nygatan/Dragongatan negativt och en bättre lösning för gc-vägen 

behöver hittas där den korsar Brogatan så att den blir mer trafiksäker.  

Konsekvenser för trafikflöden och buller behöver också utredas. 

Byggnadsnämnden beslutade den 28 januari 2015 att inleda en 

planändring med samma syfte som nu föreslås, den planen påbörjades 

aldrig och ärendet är nu avslutat. 
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Utdrag ur gällande detaljplan för Dragonfältet, 2480K-P00/67. 

Slutdatum 

Upprättandet av detaljplanen beräknas påbörjas tredje kvartalet 2023 

och planen beräknas antas tredje kvartalet år 2024. 

Upplysningar 

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

inte överklagas. Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutgiltigt 

ställningstagande från kommunens sida.  

 

Avgift för planbesked tas ut för kategori 3 med 6 366 kr. 

Beredningsansvariga 

Magdalena Blomquist, planarkitekt 

Clara Ganslandt, planchef  

 

Föredragande 
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Clara Ganslandt, planchef 

 

Beslutsordning  

Ordföranden finner att byggnadsnämnden beslutar att inleda 

planläggning enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 

 Sökanden  
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