
Umeå kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan 
för Sävar. Översiktsplanen ska visa hur Sävar kan komma 
att se ut och utvecklas i framtiden. Sävar väntas växa kraf-
tigt och planeringen för fler bostäder blir därför en viktig 
fråga i arbetet med den fördjupade översiktsplanen. 

En annan viktig fråga som kommer att påverka Sävar är 
dragningen av Norrbotniabanan och en eventuell station i 
Sävar. 

Prata framtidens 
Sävar med oss!

Dina synpunkter är viktiga!
Vi vill tidigt få in synpunkter från Sävarbor och andra 
intresserade. Dessa synpunkter är ett viktigt underlag 
till samrådshandlingen, det vill säga en första version av 
översiktsplanen.

Fördjupad översiktsplan för Sävar

www.umea.se/plansavar



Trafik och infrastruktur
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Vad tycker du?
– Finns det otrygga platser i Sävar?
– Kommer du att åka tåg till och från Sävar i framtiden?– Bil och Sävar - hör det ihop?

Gång- och cykelvägnät 
I Sävar finns gång- och cykelkopplingar över ån dels via 
vägbron från Sävar centrum (Generalsvägen) och dels den 
separata gång-och cykelbron från skolområdet. I norra  
Sävar är det möjligt att passera med gång och cykel över 
ån via Maskinåbron. Under E4 i sydöstra delen av Sävar 
finns en gång- och cykelport som knyter samman bostads-
området söder om vägen med skolan. Längs E4 mellan 
Umeå och Sävar går en parallell cykelbana som slutar vid 
rastplatsen väster om Sävar. 

Kollektivtrafik 
Sävar samhälle försörjs idag av kollektivtrafik 
med busslinjerna 120 (direktbuss) och 118 
(via Täfteå). Båda dessa linjer går in i Sävar 
samhälle. Vid hållplatsen vid E4 stannar lin-
je 12, 17 och 20 som sedan går via E4 in till 
Umeå. 

Biltrafik
Väg E4 passerar Sävar med ett flöde om cir-
ka 6 800 fordon per dygn. Det mesta av den 
tunga trafiken till och från Sävar går via väg 
649 ”Industrivägen”, framförallt till och från 
norra industriområdet. Korsningen mellan 
väg 649 och Generalsvägen har varit olycks-
drabbad med kollision med dödlig utgång. 

Inne i Sävar är Generalsvägen och Rosenius 
väg de mest trafikerade gatorna medan  
majoriteten av övriga gator har betydligt  
lägre trafikflöden.



Sävarån är en stor del av Sävars identitet och både 
knyter samman och delar samhället. I och runt Sävar- 
ån finns stora naturvärden liksom mötesplatsen och 
kulturmiljön Kryppedalen. Där finns också gång- och 
cykelväg, grillplatser och möjligheter till paddla kanot. 

Även kulturmiljön präglar Sävar: Krutbrånet, skytte-
värn och krigsmonument erinrar om krigshändelserna 
1809 mot Ryssland och Bruksbacken innehåller bygg-
nader och kulturlämningar som påminner om Sävar 
industrihistoria.

Möjligheter till idrott, skidåkning och rekreation finns 
förutom runt Sävarån i parker, parkskogar, inom skol- 
området och på den nordvästra idrottsplatsen. Norr 
om samhället finns en värdefull våtmark med hög  
biologisk mångfald och även andra naturvärden.

Natur, kulturmiljö och  
rekreation

Många kvaliteter
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Vad tycker du?
– Vilken plats i Sävar tycker du bäst om?
– Var och hur rör du dig i Sävar?
– Syns historien i Sävar?



I Sävar tätort bor det 2 700 personer, varav en stor andel barn-
familjer och en relativt liten del 20-29-åringar. Bebyggelsen i 
Sävar domineras av småhus, med ett fåtal inslag av flerbostads-
hus. Karaktären på bebyggelsen är lågskalig och relativt glest 
exploaterad med stora inslag av vegetation och grönstråk. 

Boende och bebyggelse

Barnfamiljer och villor
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Karta 2?  
(alternativ illustration längst ner)

Vad tycker du?
– Vart ska alla nya Sävarbor bo?– Villa eller lägenhet?
– Vart ska den nya stationen ligga?



Näringslivet i Sävar präglas i mångt och mycket av skogsnäring-
en representerade av Sävar såg, Sävar snickeri, Skogforsk med 
flera. De finns främst i norra industriområdet samt söder om 
samhället och E4:an. Runt Sävar centrum finns livsmedelsbutik, 
bank, restaurang, handel och till exempel Westerbottens bryg-
geri.

Ideellt engagemang
Sävar har ett brett föreningsliv där några av de tongi-
vande föreningarna är Sävaråkyrkan och Svenska kyrkan 
samt idrottsrörelsen med till exempel Sävar IK och  
Sävar IBF. Andra föreningar är Sävar byamän, PRO,  
Sävar hembygdsförening och Lions. Samlingslokaler i 
Sävar finns i Sävar skola, hembygdsgården, kyrkorna 
och idrottshallen med flera.

Näringsliv och föreningsliv

Företagande
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Vad tycker du?
– Hur påverkar järnvägen näringslivet?– Hur kan närings- och föreningslivet utvecklas i Sävar?– Finns det plats för alla nya sävarbor i föreningarna?



Planavgränsning 
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I Sävar tätort finns det en F-9 grundskola, belägen strax öster om 
Sävarån nära E4an. Det finns fyra stycken förskolor i Sävar, loka-
liserade i olika delar av Sävar – två väster om ån och två öster. 
Äldreboendet Bruksbacken ligger nära Sävar kyrka strax väster om 
Sävarån. I Sävar finns även en brandstation och hälsocentral. 

Offentlig service

Unga och gamla
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Vad tycker du?
– Var ska en ny skola ligga?
– Finns det bra mötesplatser i Sävar?– Var ska äldre bo i Sävar?



Planeringen av en stad är en process i flera steg. Tillfällena där du som medborgare kan vara med och påverka 
är flera. Du har större möjlighet att påverka ju tidigare du tycker till. Den fördjupade översiktsplanen visar en 
vision för den framtida utvecklingen, hur mark och vatten långsiktigt ska användas. 

När och hur kan du påverka?

Översiktsplanering - planprocessen steg för steg
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Vi samlar in olika typer av underlag inför ett 
första planförslag. Dina synpunkter är viktiga! 

Lämna dina synpunkter på det första planför-
slaget. Lämna dina synpunkter via projektsi-
dan, mejl eller post. Kring årsskiftet 2016/2017.

Synpunkterna från samrådet har nu arbetats 
in i ett nytt planförslag. Lämna dina synpunk-
ter på den färdiga förslaget via projektsidan, 
mejl eller post.  

Alla medborgare har rätt att överklaga anta-
gandet, men kan bara överklaga eventuella 
fel i den formella hanteringen, inte innehållet.

Program/Dialogskede
Underlag och förslag till direktiv tas 
fram. Ett första förslag, en så kallad 
samrådshandling, tas fram.

Samråd
Här finns en färdig samrådshandling 
att tycka till om.

Utställning 
Reviderat planförslag ställs ut i minst 
två månader.

Antagande 
I antagandehandlingen har synpunk-
ter som lämnats in under utställning-
en arbetats in.

Laga kraft
Översiktsplanen vinner laga kraft tre 
veckor efter det att överklagandeti-
den gått ut.

Här är vi nu!

Färdigt 2017/2018


