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FÖRORD
Detta examensarbete är den avslutande delen inom min utbildning 
Civilingenjör Arkitektur med inriktning mot stadsplanering, vid Luleå 
tekniska universitet. Arbetet är ett uppdrag från Skellefteå kommuns 
planavdelning och är det första steget mot en ny fördjupad översikt-
plan för Burträsk.

Jag vill börja med att tacka alla på Skellefteå kommuns planavdelning 
för en trevlig arbetsplats. Ett speciellt tack till min handledare Frida 
Feil för all hjälp under arbetes gång och till Linnea Hagenbjörk för ett 
bra samarbete och givande diskussioner under praktiktiden.   

Tack Kristina L. Nilsson, min handledare och examinator vid Luleå tek-
niska universitet, för all vägledning och stöd.  

Någon gång sent sjuttiotal, början åttiotal gick det en stor cykeltävling 
genom hela Sverige. Valet av färdväg föll på att cykla genom Burträsk, 
varvid man tryckte upp banderoller med texten ’Burträsk mitt i värl-
den’. Ett uttryck som lever kvar än idag. Drivna personer som den som 
myntade detta uttryck verkar det finnas gott om på orten. Till förening-
en Burträskbygdens utveckling vill jag rikta ett stort tack för det enga-
gemang ni visat inför detta arbete. Därmed har mitt arbete varit ännu 
mer givande och trevligt att utföra.    

Ulrika Lundin
Skellefteå, oktober 2010
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SAMMANFATTNING
Burträsk  ligger vackert i landskapet cirka 40 kilometer sydväst om 
Skellefteå med omkring 1600 invånare. Ortens centrum har förändrats 
med tiden och en del butikslokaler står idag tomma. Ett antagande är att 
antalet butiker inte kommer att öka till den nivå det en gång har varit. 
Omställningen som skett i centrum har försvagat en tydlig mötesplats 
för invånare och besökare. Kamvägen som går genom centrum fungerar 
som genomfartsled i samhället vilket präglar trafiksituationen med tung 
trafik. Examensarbetet är det första steget mot en ny fördjupad över-
siktsplan för Burträsk. Syftet är att identifiera och beskriva områdets 
starka och svaga sidor för att komma fram till tänkbara utvecklingsmöj-
ligheter för orten. Fokus  i arbetet ligger på att ta reda på vad centrum 
består av idag, hur trafiksituationen ser ut och hur tillgängligheten till 
rekreationsområden är. 

Utgångspunkten för bakomliggande teori grundar sig på Boverkets upp-
delning i tre angreppssätt för en ortsanalys. Dessa är analys av platsen, 
orten som livsmiljö samt ortens roll och förhållande till omgivningen. 
Analysmetoder har granskats och valts ut för att täcka dessa tre an-
greppssätt. Analysmetoder som har studerats är Natur- och landskaps-
analys, Realistisk byanalyse, Kevin Lynch, SWOT-analys och Jan Gehl. 
Metoder som har valts ut har sammanförts till en egen anpassad analys-
metod för att passa Burträsk förutsättningar och syftet med examens-
arbetet.  En fördjupning av analysen har utförts på centrumdelen enligt 
Jan Gehls analysmetod.

I ortsanalysen av Burträsk beskrivs och analyseras ett antal teman som 
generar ett flertal ställningstagande som delats in i styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot. De olika temana är historia, bakgrund, landskap 

och grönstruktur, trafik, huvudstrukturer, funktioner och folkliv. I för-
djupningen har tre områden kring de mest centrala stråken valts ut 
och studerats ingående enligt sex teman. Dessa är aktiviteter, möjlig-
heter och hinder för kontakt, rumsform, skydd, komfort och njutning. 
Ställningstagande har tagits om centrum i sin helhet.

Resultaten av ortsanalysen och fördjupningen av centrum har samman-
ställts för att ge en helhetsbild av hur situationen ser ut för Burträsk. 
Ett flertal fokuspunkter har tagits fram med tillhörande betydelser om 
varför just dessa är viktiga för Burträsk. Dessa är: 

Mejeriet • 
Centrum för omkringliggande bygden• 
Kulturhistorisk miljö• 
Rekreationsområden• 
Trafikens dominans• 
Stråk• 
Evenemang • 
Mötesplatser centralt• 

Fokuspunkterna kan ses som rekommendationer för framtida satsning-
ar i orten. Mer ingående förslag ges för rekreation, trafik och centrum.
En utökad strandpromenad, gallring och odlingslotter samt ett aktivi-
tetsområde är förslag på hur miljöer för rekreation kan utvecklas och 
hur dessa skulle kunna vara mer tillgängliga. Omlokalisering av tung 
trafik, sänkt hastighet och tydliga övergångställen, kompletterande 
gång-och cykelstråk, parkering samt utveckling av knutpunkt 1 (port 
från söder) är förslag på förbättringar i trafikstrukturen och som skulle 
kunna ge en bättre trafiksituation främst i centrum. Centrumstråk och 
utveckling av knutpunkt 2 (torg) är förslag som kan möte de föränd-
ringar som skett under åren och satt sin prägel på centrum och som 
skulle kunna samla samt ge en tydligare centrumkärna.
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De olika förslagen påverkar tillsammans till en helhet som skulle kunna 
påverka Burträsk till att bli en  attraktivare ort. När man når fram till 
Burträsk får man ett välkommande och tydligt första intryck vad orten 
erbjuder samt hur man tar sig till olika målpunkter. Människor ska re-
dan här känna att orten är levande. Utökningen av strandpromenaden 
binder ihop områden. En sammankoppling fås med centrum vid akti-
vitetsområdet med en fortsättning längs Vasabrogatan som utvecklas 
till ett tydligt centrumstråk. Centrumstråket leder upp till torget som 
fungerar som en tydlig mötesplats. De olika förslagen ger en mindre 
dominans av bilen i centrum. Ett sammanhållet och tryggt gång- och 
cykelnät ger förutsättningar för att fler väljer att gå eller cykla vilket i 
sin tur också kan ge en minskning av användandet av bilen i samhället. 
Den högre tillgängligheten till rekreationsområden ger fler förutsätt-
ningar för sociala och frivilliga aktiviteter. De centrala lokaliseringarna 
för dessa områden kan locka fler människor till centrum. Med mer liv i 
centrum skapas bättre förutsättningar för att handeln ska kunna över-
leva på orten. 

Hur ska orten kunna konkurrera med större städer och de stora ex-
terna handelsetableringarna? Vad krävs för att stoppa den nedåtgå-
ende trenden i befolkningsutvecklingen? Detta är komplexa frågor för 
många mindre orter runt om i Sverige idag. Den ideella föreningen,  
Burträskbygdens utveckling, stora engagemang för orten är värdefullt 
för dess framtid. Istället för att bara godta att inget händer så kämpar 
de för en god utveckling av orten. I kommunens fortsatta arbete vore ett 
gott samarbete med dessa drivna personer en viktig ingrediens för att 
hålla orten levande. Det måhända att Burträsk inte ligger mitt i världen, 
men det är en ort som inte ska glömmas bort. 
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ABSTRACT
Burträsk is located beautifully in the landscape about 40 kilometers 
southwest of Skellefteå, with about 1600 inhabitants. The central 
Burträsk has changed over time and some retail space is currently 
empty. One assumption is that the number of stores will not increase to 
the level it once was. The change that occurred in the center has wea-
kened a clear meeting place for residents and visitors. Kamvägen that is 
passing through the central Burträsk acts as a thoroughfare in the com-
munity which characterizes the traffic situation with heavy traffic. The 
thesis is the first step towards a new General Plan for Burträsk. It aims 
at identifying and describing the strengths and weaknesses to come up 
with possible opportunities for development in the community. The fo-
cus of the work is to find out what constitute the central Burträsk today, 
how the traffic situation is like and how the availability of recreation 
areas is.

The starting point for the underlying theory is based on Boverkets three 
approaches for a locality analysis. These are analyzing the place, the lo-
cality as a habitat and the locality role and relation to its surroundings. 
Analytical methods have been studied and selected to cover these three 
approaches. The studied analytical methods are Nature and landscape 
analysis, Realistic byanalyse, Kevin Lynch, SWOT analysis and Jan Gehl. 
Methods that have been selected has been grouped into an own cus-
tomized analytical method to fit Burträsk given prerequisites and pur-
pose of the thesis. A deeper analysis has been performed for the center 
according to Jan Gehl analysis.

In the locality analysis for Burträsk describes and analyzes a number 
of themes that generate a number of standpoints that has been divi-
ded into strengths, weaknesses, opportunities and threats. The various 

themes are history, background, landscape and green areas, traffic, 
main structures, functions and folklore. In the deeper analysis, three 
areas around the most central streets have been selected and studied 
extensively under six themes. These are activities, opportunities and 
barriers to contact, room shape, protection, comfort and enjoyment. 
Standpoints has been taken on the center as a whole.

The results of the locality analysis and deeper analysis of the center 
have been compiled to give an overall picture of how the situation is for 
Burträsk. A number of focus points has been developed with associated 
meanings of why these are important for Burträsk. These are:

Dairy• 
Center for surrounding areas• 
Historical environment• 
Recreation areas• 
Traffic dominance• 
String• 
Events• 
Central meeting places • 

Focus points can be seen as recommendations for future efforts in the 
community. More detailed suggestions are given for recreation, traffic 
and the central Burträsk. An expanded lakeside walk, weeding and cul-
tivation, and an activity area are suggestions for how recreation areas 
can be developed and how these could be more accessible. Relocation of 
heavy traffic, speed reduction and distinct pedestrian crossings, addi-
tional pedestrian and bicycle routes, parking and development of node 
1 (port from the south) are suggestions for improvements in the traffic 
structure that could provide a better traffic situation mainly in the cen-
ter. Center string and development of node 2 (square) are suggestions 
that could meet the changes, that have occurred over the years and left 
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their mark on the central Burträsk and could collect and provide a more 
distinct center.

The various suggestions have been combined to form a whole that could 
affect Burträsk to become more attractive. When you reach Burträsk 
you get a welcoming a distinct first impression of what the place offers 
and how to get to various destinations. People should already feel that it 
is an active community. The extension of the seaside walk is connecting 
areas. An interconnection is given to the central Burträsk at the activity 
area with a continuation along the Vasabrogatan which develops into a 
distinct central string. The central string is leading to the square which 
acts as a distinct meeting place. The various suggestions will provide a 
less dominance of vehicles in the center. A cohesive and safe pedestrian 
and bicycle route provide opportunities for more people choosing to 
walk or bicycle, which in turn can provide a reduction in the use of  ve-
hicles in the community. The greater accessibility to recreation areas 
provides more opportunities for social and optional activities. The cen-
tral locations of these areas can attract more people to the center. With 
more activity in the central Burträsk is better conditions given for the 
trade to survive in the community.

How can the community compete with larger cities and the big external 
trade establishments? What is needed to stop the downward trend in 
population growth? These are complex questions for many small com-
munities all over Sweden today. The strong commitment from Burträsk 
community compound is valuable for its future. Instead of simply ac-
cepting that nothing happens they fight for a development in the com-
munity. In the municipality’s future work a good relation with these 
people would be a key ingredient to keep the place alive. It may be so 
that Burträsk is not located in the middle of the world, but it is a place 
that should not be forgotten.
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1 INTRODUKTION

1.1 BAKGRUND & PROBLEMBESKRIVNING
Burträsk är en tätort i Skellefteå kommun som ligger cirka 40 kilometer 
sydväst om Skellefteå med omkring 1600 invånare. Orten ligger vackert 
beläget vid sjön Burträsket med handel, service och bostäder. Burträsk 
centrum har förändrats med tiden och en del butikslokaler står idag 
tomma. Ett antagande är att antalet butiker inte kommer att öka till 
den nivå det en gång har varit. Omställningen som skett i centrum har 
försvagat en tydlig mötesplats för invånare och besökare. Kamvägen 
som går genom centrum fungerar som genomfartsled i samhället vilket 
präglar trafiksituationen med tung trafik.
  
Burträskbygdens utveckling, en ideell förening,  har visat stort intresse 
för ortens utveckling och har tagit initiativet att driva frågan framåt ge-
nom att kontakta Skellefteå kommun. Ett beslut har tagits om att starta 
arbetet med att göra en ny fördjupad översiktsplan för Burträsk.

1.2 SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR
Syftet med detta examensarbete är att identifiera och beskriva områ-
dets starka och svaga sidor för att komma fram till tänkbara utveck-
lingsmöjligheter för Burträsk samhälle. Arbetet utförs som ett uppdrag 
från Skellefteå kommuns planavdelning och kommer att fungera som 
ett underlag för fortsatt planering och utveckling av Burträsk samt ses 
som ett redskap för att skapa dialog och diskussioner om orten.

Huvudfrågorna inför arbetet är;
Vilka styrkor och svagheter samt möjligheter och hot finns ur ett • 
planeringsperspektiv för orten?
Vilka fysiska åtgärder kan utföras för att främja utvecklingen i • 
Burträsk samhälle?

Huvudfrågorna har delats in i delfrågor;
Vad består centrum av idag? • 
Vad kan behövas för att skapa ett tydligt centrum?• 
Hur ser trafiksituationen ut? • 
Vilka åtgärder kan göra trafikstrukturen bättre?• 
Hur är tillgängligheten till rekreationsområden? • 
Hur kan man skapa mer tillgängliga miljöer för rekreation?• 

1.3 METOD
Arbetet inleds med en litteraturstudie där metoder i ortsanalyser 
granskas. Utgångspunkten för bakomliggande teori grundar sig på 
Boverkets uppdelning i de tre angreppssätten; analys av platsen, or-
ten som livsmiljö och ortens roll och förhållande till omgivningen. 
Analysmetoder har sedan valts ut för att täcka dessa tre angreppssätt.  
Metoder som har valts ut har sammanförts till en egen anpassad analys-
metod för att passa Burträsk förutsättningar och syftet med examens-
arbetet. Analysmetoder som har studerats är Natur- och landskapsana-
lys, Realistisk byanalyse, Kevin Lynch, SWOT-analys och Jan Gehl. En 
fördjupning av analysen har utförts på centrumdelen enligt Jan Gehls 
analysmetod.

Utöver dessa metoder har informationshämtning bestått av sta-
tistik från SCB, diskussion med referensgrupp bestående av tjäns-
temän och politiker i Burträsk, informationssökning på Internet, 
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fältarbete och observationer. Information har även erhållits genom 
kontakt med Tekniska kontoret och planavdelningen på Skellefteå kom-
mun. Inventering och analys har till viss del skett under författarens 
praktiktid på planavdelningen i Skellefteå. Assistans har givits av prak-
tikant med en annan utbildningsbakgrund, fysisk planering vid Blekinge 
tekniska högskola, under detta moment. Genom diskussioner om orten 
har en bredare syn och djup i analysen erhållits.

Ställningstagande har tagits och delats in i styrkor, svagheter, möjlig-
heter och hot enligt metoden SWOT. Styrkorna och möjligheterna kan 
utgöra fokus i framtidens planering genom att förvaltas och vidareut-
vecklas. De svagheter och hot som finns kan utgöra fokus i framtidens 
utvecklande av samhällets strukturer. Ett flertal fokuspunkter har tagits 
fram och med utgångspunkt i dessa har förslag som syftar till att stärka 
Burträsks attraktivitet utifrån en planerares syn på orten utarbetats.

1.4 AVGRÄNSNINGAR OCH FOKUS
Arbetet är geografiskt avgränsat till att gälla markerat område av 
Burträsk samhälle enligt bild 1. Inventering och ortsanalys är avgrän-
sad till temana historia, bakgrund, landskap och grönstruktur, trafik, 
huvudstrukturer, funktioner och folkliv för att inom dessa ta reda på 
vilka styrkor och svagheter samt möjligheter och hot som finns ur ett 
planeringsperspektiv.  Den geografiska avgränsningen i utförandet av 
fördjupningen av centrum begränsas ytterligare till att gälla för områ-
den kring tre centrala gator. I fördjupningen analyseras sex teman som 
är aktiviteter, möjligheter och hinder för kontakt, rumsform, skydd, 
komfort och njutning. 

Fokus ligger på att ta reda på vad som utgör centrum idag, hur tra-
fiksituationen ser ut och hur tillgängligheten till rekreationsområden 
är. I framtagning av förslag och rekommendationer ligger fokus på 

utveckling av centrum, trafiksituationen och rekreationsområden. I och 
med att observationer endast utförts sommartid på grund av studiens 
begränsning på 20 veckor och tillfälle att utföra denna har fokus legat 
på de förutsättningar som råder under sommaren. Viss hänsyn har dock 
tagits till vintern i framtagning av rekommendationer och förslag. 
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1.5 DISPOSITION
Kapitel 1 är en introduktion som beskriver bakgrunden till examens-
arbetet och hur arbetet har planerats samt genomförts. Kapitel 2 ger 
en teoretisk bakgrund till vad en ortsanalys är och vilka metoder som 
har studerats. Kapitel 3 består av en anpassad ortsanalys för Burträsk. 
Kapitel 4 innehåller en fördjupning av analysen fokuserad på centrum 
enligt Jan Gehls metod. Kapitel 5 sammanfattar resultaten som fram-
kommit i ortsanalysen och fördjupningen av centrum. Vidare redovisas  
även ett flertal fokuspunkter  som kan ses som rekommendationer för 
framtida satsningar. Kapitel 6 redovisar förslag på fysiska åtgärder för 
rekreation, trafik och centrum. I kapitel 7 förs en diskussion och kapitel 
8 redogör för använda referenser. 
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2 TEORETISK BAKGRUND

2.1 ORTSANALYS
Ett verktyg i planeringen 
Ortsanalys fungerar som en integrerad analys av hur en stadsdel, ort 
eller den lilla staden kan vara som plats, som livsmiljö och vilken roll 
den har i förhållande till omgivningen. För att en ort ska fungera lång-
siktigt behöver den innehålla en lagom blandning av funktioner och 
upplevelser. Om en centrumkärna förlorar någon viktig del, till exempel 
handeln, tappar den också i andra delar. Syftet med en ortsanalys är 
bland annat att identifiera dessa viktiga funktioner och upplevelser.  De 
bör var både deskriptiva/kvantitativa och normativa/kvalitativa för att 
vara fullgoda. Kvantitativ metod har som syfte att fastställa en kvantitet, 
det vill säga hur mycket det finns av något. En kvalitativ metod söker ef-
ter den sorts kvalitet som är typisk för en företeelse eller skiljer sig från 
andra. Sådant som inte kan mätas kvantitativt är till exempel tankar, 
känslor och upplevelser. 1

Ortsanalysen resulterar i en rapport där en beskrivning av orten och 
dess starka och svaga sidor lyfts fram samt rekommendationer för 
framtida satsningar ges. Ortsanalyser har gjort det möjligt för en större 
krets att delta i, förstå och ta ställning till den framtida stadsutveckling-
en.2 En ortsanalys ska vara enkel att förstå och lätt att använda för att 
kunna kommunicera ut den till allmänheten såväl som till politiker. Den 
ska inte vara för omfattande utan avgränsningar är nödvändigt för ett 
bra resultat.3

2.2 ANGREPPSSÄTT ATT FÖRHÅLLA SIG TILL
Platsanalys
I en platsanalys observeras betydelsefulla aspekter i den byggda mil-
jöns karaktär som exempelvis gestaltning, struktur, typologi och rums-
liga förhållanden. Genom att betrakta, uppleva och beskriva dessa 
egenskaper åstadkoms en djupare förståelse för de möjligheter varje 
unik plats omfattar. I en analys av platsen ges kunskap om dagens fy-
siska och rumsliga förhållanden, hur de olika delarna historiskt har 
vuxit fram samt vilka krafter som skapat och omformat platsen i olika 
skeden av stadsbyggandet. En medvetenhet erhålls om arkitekturens 
och de offentliga rummens funktionella, formmässiga, estetiska, kultur-
historiska, miljömässiga och upplevelsemässiga kvaliteter, brister och 
utvecklingsmöjligheter. Genom beskrivning av olika element ges kän-
nedom om de särdrag och identitetsskapande kvaliteter som ger orten 
dess karaktär och attraktivitet. Exempel på nyckelord i en platsanalys 
kan vara: bebyggelsehistorisk utveckling, krafter som har påverkat den 
fysiska miljön, natur och landskap, landskapsrum, stadsbild, stadska-
raktär, stadsentréer, stadstyper, stadselement, stadens rum, grönstruk-
tur, blåstruktur, meningsbärande symboler, stråk, barriärer, områden, 
knutpunkter, landmärken, stadens form, täthet och skala, byggnadssti-
lar och bebyggelsestruktur.4

Orten som livsmiljö
I detta sammanhang syftar analys av orten som livsmiljö på det sociokul-
turella samspelet det vill säga hur människor som individer och grupper 
påverkas av bebyggelsemiljön och vilket stadsliv det resulterar i. Den 
byggda miljön, såväl byggnader och torg som grönområden, är männis-
kans närmsta livsmiljö. Det är viktigt att denna livsmiljö är i samklang 
med naturen, tillgänglig, användbar och attraktiv samt inbjudande till 
delaktighet för alla oberoende generations- och kulturgränser. 
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1  Boverket (2006)
2  Ibid.
3  Miljøverndepartementet (1993)
4  Boverket (2006)
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Exempel på nyckelord i analys av orten som livsmiljö kan vara: mö-
ten, umgänge, livet i staden, mötesplatser, platsen som social pro-
dukt, användning av platser, sociala nätverk, rörelsemönster, socio-
kultur, segregation, tillgänglighet, kultur, hälsa och säkerhet, makt och 
upplevelsekvaliteter.5

Ortens roll och förhållande till omgivningen
En ort har både fysiska och upplevda samband med omgivningen vilket 
i sig har stor betydelse för den framtida utvecklingen.  Frågor som kan 
ställas är: Hur är tillgången till infrastruktur för kommunikation? Hur 
fungerar kollektivtrafiken? Vilken roll har orten i ett regionalt perspek-
tiv- som bostadsort, för utbildning, inom näringslivet? Vilken identitet 
och status har orten? Exempel på nyckelord kan vara: verksamheter 
och utbud, handel, service, offentliga tjänster, näringsliv, boende och 
framtid, kommunikationer, transporter och trafikföring, kollektivtrafik, 
gatunät, knutpunkter, ekonomiska drivkrafter, image, profilering, iden-
titet, stolthet och socioekonomiskt perspektiv.6

2.3 TEORI BAKOM ANALYSMETODER
Natur- och landskapsanalys
Landskapet har en överordnad nivå i arbetet med analys av fysisk form 
i en ort. En analys av landskapet omfattar inte bara visuella och es-
tetiska förhållanden utan kan ses som en ram som rymmer både na-
tur- och kulturmiljöer. Landskapet består av många platser bebyggda 
och obebyggda samt förbindelser eller gränsområden dem emellan. 
Landskapet är en källa för historisk förståelse och ger kunskap om kul-
turminnen och kulturmiljöer. Analysen ska dokumentera och förmedla 
landsskapkaraktären som en helhetsbild av de teman som blir belysta. 
Landskapsanalyser innehåller element från flera andra metoder men 

det speciella vid landskapsanalyser är att det visuella, funktionella och 
meningsbärande sidorna av landskapet kan bli analyserade i samman-
hang med ekologiska uppgifter som grundförhållanden, hydrologiska 
förhållanden, klimat, vegetation och djurliv.7

Tre angreppsätt
Landskapsanalyser varierar efter vad som läggs i begreppet ”landskap”. 
Tre olika angreppssätt sätt kan vara:

Analys som behandlar landskapet som en ram av platser.  • 
Analys som behandlar landskapet som ett komplex av områdens • 
egenskaper och intressen för markanvändningen. Analysen visar på 
konflikter och områdens förutsättningar för planering. 
Analys av grönstrukturen där landskapet ses som aspekt av den • 
fysiska miljön, det vill säga det som inte är bebyggt i tätorten, de 
ordnade eller naturliga grönområdena. Huvudmålet med analysen 
är att belysa djur- och växtliv, friluftsliv och andra uteaktiviteter i 
anslutning till grönområden.8 
 

Begrepp
Centrala begrepp som brukar förekomma är: 
 
Rumstruktur Det vill säga den naturliga strukturen av rum i landskapet 
och rörelselinjer mellan dem samt den mänskliga strukturen som kan 
falla samman med den naturliga eller bryta med den. 

Skala Det vill säga landskapets dimensioner.

Enhetliga eller övergripande områden eller orter och deras avgränsningar

Övergångar mellan enhetliga områden 
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Speciellt viktiga element Till exempel landmärken och byggnadskom-
plex som påminner om händelser eller värden som är förknippat med 
orten.9

Realistisk byanalyse
Analysen tar fasta i en orts historiska bakgrunden för att förstå dess 
framväxt och beskriva arkitekturens principer så som de kommer till 
uttryck i ortens form idag. Stadens arkitektur kan studeras som en sum-
ma av fysiska fragment som uttrycker kulturella värderingar och attity-
der. Analysen försöker både att förstå omgivningen som den är idag och 
den process som har skapat dessa omgivningar. Att den är ”realistisk” 
betyder att den ska beskriva de faktiska omgivningarna som de synligt 
framträder och att analysen tar fasta i det typiska, eller det grundläg-
gande principerna, bakom fysisk form.10

Fyra hierarkiska steg
Realistisk byanalyse är en infallsvinkel till ortsanalys som kan konkre-
tiseras på olika sätt beroende på ort och syfte. I sin originalform är ana-
lysen uppbyggd i fyra hierarkiska steg.

Historisk utveckling av ortens form1.  Uppgiften är att rekonstruera hur 
ortens form har utvecklats. Utvecklingen framställs i ett antal kartor 
som visar utvecklingen i bebyggelsemönstret. Som källor används 
historiska kartor och beskrivningar kombinerat med studier av hur 
orten ser ut idag.

Överordnade strukturella element2.  De historiska kartorna ger under-
lag för att hitta ortens primära element. De primära elementen kate-
goriseras efter vilka egenskaper det handlar om till exempel natur-
liga geografiska förhållanden, ägandeförhållanden, eller styrande 
planer. 

Bebyggelsestruktur3.  Ortens bebyggelsestruktur betraktas som under 
årens lopp formats av principer och regler. Den enskilda byggnaden 
identifieras som ett sammanhang med helheten.  

Avgränsningar av enhetliga områden 4. Enhetliga områden kan vara 
delar av orten som är av liknande typologisk, strukturell eller 
morfologisk karaktär. Exempelvis kan det vara områden med so-
ciala likartade förhållanden eller områden med samma tidpunkt för 
byggnation.11

Begrepp
Analysen bygger på ett antal begrepp som är ömsesidigt beroende och 
hierarkiskt ordnade i förhållande till varandra.

Primära element De primära elementen är överordnade element som 
har präglat ortens fysiska utveckling. Det är inte bara fysiska element 
utan kan också vara planer, fastighetsgränser eller händelser. Det som 
kännetecknar de primära elementen är att de har varaktighet och tyd-
ligt syns i stadens struktur och arkitektur.

Bebyggelsestruktur De grundläggande principerna som bebyggelse i oli-
ka delar av en ort är ordnat efter. Oavsett om strukturen är ett resultat 
av enskilda fall eller av styrande planer följer de bestämda regler som 
återspeglar funktionella eller kulturella villkor. 

Kvarters- och tomtstruktur/ägogränser Genom att studera en orts kvar-
ters- och tomtstruktur samt ägogränser fås en förståelse för hur platsen 
har utvecklats till hur den ser ut idag. Ändring av strukturen är en viktig 
faktor i hur en ort har utvecklats genom tiden.

Topologi En beteckning på det rumsliga sammanhanget i orten, det vill 
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säga gator och platser och så vidare som i sin helhet bilder en struktur. 

Bebyggelsemönster Visar på principer hur bebyggelse organiserats inom 
en huvudstruktur. Bebyggelsemönster kan betecknas genom tomtindel-
ning och hur den enskilda tomten är bebyggd.

Typologi Visar på principerna bakom hur den enskilda byggnaden är 
sammansatt i plan och rum. Utveckling av byggnader har påverkats av 
ortens kulturella och sociala förhållanden.

Morfologi Betyder i analysen en variation i byggnaders uttryck. Denna 
variation sker med utgångspunkt i geografi (lokala förutsättningar), to-
pografi, tid (mode, ekonomi, byggnadsteknik) och individuella beslut. 

Ikonografiska egenskaper Meningsbärande tecken och symboler av so-
cial eller kulturell karaktär som finns som fysiska tecken i ortens arki-
tektur. 12

Kevin Lynch
I Kevin Lynchs bok The image of the city beskrivs en metod i att se sta-
den som en mental karta. Följande beskrivningar är hämtade ur denna 
bok.13 Metoden utförs genom kategorisering av olika element i staden 
för att se hur de upplevs och används av människor för att orientera 
sig . De fem elementen är stråk, gränser, områden, knutpunkter och 
landmärken.

Stråk De led människor förflyttar sig längs vanligtvis, emellanåt eller po-
tentiellt. Det kan till exempel vara gator, trottoarer eller järnvägsspår. 
Runt stråk är ofta de andra elementen utsatta och relaterade till. 

Gränser Linjära element som inte används eller upplevs som stråk. De 
är avgränsningar mellan två faser och kan till exempel vara en strand, 
järnväg eller väg.  Gränser kan vara barriärer, mer eller mindre genom-
trängbara vilket stänger ute ett område från ett annat eller så kan de 
vara sömmar där två områden är relaterade till varandra och fogas 
samman.

Områden Medium till stora delar av staden som man mentalt kan ”gå in 
i” och vara igenkännbara genom att ha en gemensam karaktär.

Knutpunkt Kan vara ett avbrott i förflyttningen, en korsning där stråk 
sammanfaller eller ett vägskäl där man kan välja från en struktur till en 
annan. Knutpunkt kan även vara en koncentration som en förtätning av 
något slag eller av fysisk karaktär som ett gathörn eller torg för tillhåll.

Landmärken Punkt som används som referens i staden, vanligtvis de-
finierat av ett fysiskt objekt till exempel en byggnad, skylt, butik eller 
berg. En del landmärken syns på långt avstånd och från många vinklar 
medan andra är mer lokala och endast synliga i dess närhet. 

Jan Gehl
Aktiviteter
Jan Gehls teori som bakgrund ger en metod för att förstå hur det of-
fentliga rummet i staden påverkar det sociala livet. Enligt Gehl påverkar 
den fysiska miljön aktiviteter utomhus i det offentliga rummet. Dessa 
aktiviteter kan delas in i tre grundläggande kategorier:

1. Nödvändiga aktiviteter Till exempel skola, arbete, gå ärenden eller 
vänta på bussen. Omfattningen av dessa aktiviteter sker mer eller min-
dre oberoende av hur den fysiska miljön är utformad, deltagarna måste 
medverka.  
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2. Valfria aktiviteter Till exempel ta en promenad för att få frisk luft el-
ler sitta på en bänk och njuta av solen. Sysselsättningar som äger rum 
om det finns en vilja att göra det och om tid och plats gör det möj-
ligt. Dessa aktiviteter är speciellt beroende av de omgivande fysiska 
förutsättningarna. 

3. Sociala aktiviteter Till exempel barn som leker med varandra, hälsa 
och konversera eller se och höra andra människor. Dessa aktiviteter 
är beroende av närvaron av andra människor i det offentliga rummet. 
Sociala aktiviteter inträffar spontant som en direkt konsekvens av att 
människor rör sig och befinner sig i samma rum. Indirekt blir de bättre 
när nödvändiga och valfria aktiviteter ges bättre förutsättningar i det 
offentliga rummet.14

Hög intensitet
   Nära vänner
   Vänner
   Bekanta
   Tillfällig kontakt
   Passiv kontakt ”se och höra”

Låg intensitet

Bild 2 Skala på varierande intensitet med olika former av kontakter. 

Om aktiviteter mellan husen saknas försvinner den nedre graden på ska-
lan, livet mellan husen ger möjlighet att vara med andra på ett avslapp-
nat och föga krävande sätt. Den låga intensiteten av kontakter som 
är oförutsägbara, spontana och oplanerade ger situationer där andra 
former av kontakt kan växa fram. Det är även ett sätt att bevara redan 
etablerade kontakter. Genom att se andra i sysselsättningar blir män-
niskor inspirerade och stimulerade. I det långa loppet är livet mellan 
husen mer relevant och intressant att se på än en speciell arkitektur.15  

Fysiska dispositioner kan främja eller hindra visuell och hörbar kon-
takt på minst fem olika sätt. Genom att arbete med dessa fem principer 
individuellt och i kombination, är det möjligt att säkerställa de fysiska 
förutsättningarna för isolering respektive kontakt.16

Bild 3 Fem principer för visuell och hörbar kontakt. Inspiration: Gehl (2010)
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HINDRAR KONTAKT FRÄMJAR KONTAKT

1. Väggar.  1. Inga väggar.

2. Långa avstånd.  2. Korta avstånd.

3. Höga hastigheter. 3. Låga hastigheter.

4. Flera nivåer.  4. En nivå.

5. Rygg mot rygg 
orienterad. 

5. Ansikte mot ansikte 
orienterad. 
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Fyra dikotomier
Genom att beskriva och analysera den fysiska utformningen och före-
teelser utifrån fyra dikotomier ges en förståelse och förutsägelse om 
varför olika sorters aktiviteter äger rum eller inte i det offentliga rum-
met. De fyra dikotomierna (par av motsatser) är; samla eller sprida, in-
tegrera eller segregera, bjuda in eller avvisa, öppna upp eller stänga in.

1. Att samla eller sprida Om aktiviteter och människor är samlade, är det 
möjligt för enstaka händelser att stimulera varandra. Deltagare i en si-
tuation har möjligheten att uppleva och medverka i andra händelser. 
Att samla är inte alltid det ultimata i alla situationer. I motsats finns det 
många bra argument för att inte göra det; till exempel för att säkerställa 
en jämn utbredning av aktiviteter över en större yta, eller för att säker-
ställa lugna, tysta rum som komplement till det mer livligare.

2. Att integrera eller segregera Integration implicerar att olika aktiviteter 
och kategorier av människor kan fungera sida vid sida. Integration av 
olika aktiviteter och funktioner i och runt offentliga rum ger männis-
kor som är involverade en chans att fungera tillsammans och inspirera 
varandra. Segregation implicerar en separation av olika funktioner och 
grupper som skiljer sig från varandra. Genom att vara tvungen att läm-
na bilen utanför ett område segregeras trafiken men genom att ha låg 
hastighet på gångtrafikantens villkor integreras istället trafiken.

3. Att bjuda in eller avvisa Det offentliga rummet kan vara inbjudande och 
tillgängligt och därmed uppmuntra människor och aktiviteter att röra 
sig från privata till offentliga rum. Det kan också vara designat så att det 
är svårt att ta sig till, både fysiskt och psykologiskt. Det blir en fråga i hur 
det offentliga är placerat i hänsyn till det privata och hur gränsområdet 
däremellan är utformat. En inbjudande kvalitet ges av att kunna se vad 
som pågår, vilket till exempel kan fås genom fönster mot gatan och att 

ha serveringar utomhus vid gatan. En färdväg är inbjudande om den är 
kort och hanterbar och avvisande om förutsättningarna är tvärtom. Det 
behövs någonting att gå till eller någonting att göra. 

4. Att öppna upp eller stänga in Kontakt genom att uppleva vad som äger 
rum i det offentliga och vad som äger rum i det angränsande till exempel 
bostäder, butiker eller kontor kan utgöra en förlängning av upplevelser 
åt båda hållen. Det handlar inte bara om att kunna se utan även om av-
stånd. De begränsade parametrarna av vad en människa kan uppfatta 
är en stor del i om något känns öppet eller instängt. 17

FYRA DIKOTOMIER

Bild 4 Fyra dikotomier att analysera den fysiska utformningen och företeelser utifrån.
Inspiration: Gehl (2010)
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3. Att bjuda in eller avvisa. 4. Att öppna upp eller stänga in.



10

Skydd, komfort och njutning
Olika element bör uppfyllas för att en offentlig plats ska vara av hög kva-
litet och upplevas som attraktiv. Dessa kan kategoriseras i tre grupper: 
skydd, komfort och njutning.18 Gemensamt för de frivilliga och sociala 
aktiviteterna är att de tar plats endast när de yttre förutsättningarna 
för att stanna och röra sig på är goda. Det ska vara trivsamt att vara 
i miljön. Gå, stå, sitta, se, höra och prata är grundläggande aktiviteter 
och används som en startpunkt på grund av att de tar del i nästan alla 
andra aktiviteter. Om rummet gör det attraktivt att gå, stå, sitta, se, höra 
och prata i är detta i sig en bra kvalitet men betyder också att ett brett 
spektrum av andra aktiviteter så som lek, sport, samhällsaktiviteter och 
så vidare har en god bas för att kunna utvecklas.19

Skydd - mot kriminalitet och biltrafik Det ska finnas skydd från fara och 
fysisk skada, främst från otrygghet som beror på kriminalitet och från 
biltrafiken. Om det är mycket folk på gatan, ges ett ömsedigt skydd, och 
om det är livligt så studerar många gatan från deras fönster för att det 
är meningsfullt och underhållande att hänga med i det som händer. 
Utan skydd från biltrafiken måste barn hålla en vuxen i handen, äldre 
vara rädda för att gå över gatan och även på trottoaren kan det kännas 
otryggt att gå på. Planerare måste ta hänsyn till att det är känslan av 
risk och osäkerhet mera än vad statistiken visar som spelar en avgö-
rande roll i en viss situation.20

Skydd – från obehagligt väder En trivsam plats handlar också om skydd 
från obehagligt väder. Vad som är obehagligt väder varierar från var 
man befinner sig och hantering måste därmed anpassas från plats till 
plats. Skydd från sol och värme är till exempel en viktig del i södra 
Europa medan problemet i norra Europa är av en helt annan karaktär. I 
Skandinavien har den mörka vintern och följande korta sommar skapat 
ett speciellt förhållande mellan invånare, solen och grönskan. Om det är 
möjligt att njuta av sol och vegetation endast en kort period, är behovet 

att få göra det väldigt stort.21

Komfort - möjlighet att gå Att gå kräver plats; det är nödvändigt att 
kunna gå rimligt fritt utan att bli störd, utan att bli knuffad och 
utan att behöva manövrera för mycket. Det faktum att det är an-
strängande att gå gör att gångtrafikanter naturligt uppmärksam-
mar på vilken väg de väljer att gå. De föredrar direkta vägar och 
genvägar och endast stora hinder som farlig trafik, barriärer och 
så vidare tycks bryta detta mönster.22

Komfort- möjlighet att stå Det är viktigt att kunna stå på offentli-
ga platser, men nyckelordet är att även kunna stanna på platsen.  
Flest av de stående aktiviteterna är av funktionell karaktär till ex-
empel stanna för ett rödljus, titta på något eller ordna till något. 
Dessa aktiviteter är inte till en stor del beroende av hur miljön ser 
ut utan gångtrafikanter stannar där de måste stanna. Stanna för 
att prata med någon hör till gruppen nödvändiga aktiviteter mer 
eller mindre på grund av att de anses ohövligt att undvika kontakt 
med en nära bekant. Konversationer uppstår när bekanta möts 
och tar plats på den punkten där de möts. För tillfällen när man 
stannar en längre stund till exempel för att vänta på någon, njuta 
av omgivningen eller för att se vad som försiggår uppstår proble-
met att hitta ett ställe att stå kvar på.23

Komfort - möjlighet att sitta Designen på detaljer spelar en viktig roll 
i att skapa möjligheter att stanna i offentliga rum. Om rum är öds-
liga och tomma utan bänkar, planteringar, träd och så vidare och 
om fasader saknar intressanta detaljer så som trappor, öppningar 
och fördjupningar kan det vara väldigt svårt att hitta platser att 
stanna till på. Bara när möjligheten att kunna sitta finns kan de 
uppstå vistelser som pågår en längre tid. Om dessa möjligheter 
är få och dåliga, går människor förbi utan att stanna och andra 
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aktiviteter i det offentliga rummet förhindras.  Att sitta ses som mer 
krävande än att stanna och stå. Aktiviteter när man sitter sker generellt 
bara där de yttre förhållanden är gynnsamma, och var man sitter väljs 
mer omsorgsfullt än var man väljer att stå.24

 
Komfort - möjlighet att se och höra Om gator är för breda och rummen 
för stora förloras möjligheten att se från en plats vilka aktiviteter som 
pågår i rummet . Möjligheter att se är en fråga om översiktbarhet och 
siktlinjer. Optimalt är att varje person ska kunna se vad som händer i 
rummet. Det är även en fråga om att ha rätt belysning; offentliga platser 
ska även kunna fungera i mörka perioder.  En gata för gångtrafikanter 
ger fler möjligheter att höra än en med biltrafik. Ljudet av bilarna er-
sätts med ljudet av fotsteg, röster, rinnande vatten och så vidare. Det 
är möjligt att föra en konversation, höra musik, människor prata, barn 
leka. Det är värdefulla möjligheter både för fysiskt och psykologiskt 
välbefinnandet.25

Njutning Proportioner på byggnader och platser ska vara humana och i 
relation till människans sinnen, rörelser och beteende. Det ska finnas 
möjlighet att njuta av de positiva klimataspekterna och ha valfriheten 
att välja mellan sol och skugga, värme och svalka samt lä och fläkt. De 
estetiska kvaliteterna som bra design, detaljeringsgrad, materialval, ve-
getation och vatten påverkar våra sinneupplevelser och hur attraktiv 
platsen upplevs att vara.26 

SWOT
SWOT-analys är en metod som är tillämpbar på olika typer av objekt 
men har sitt ursprung i organisationsteorin som ett instrument för att 
ställa diagnos på en organisation. Avsikten med en SWOT-analys är att 
identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot för en sammanhäng-
ande helhet.  Detta kan exempelvis vara en kommun, en organisation, 

ett företag eller en produkt.27 Beteckningen SWOT kommer från de eng-
elska orden Strengts, Weaknesses, Opportunities och Threats.28 

Utförande
I utförandet sker en systematisk granskning av omgivningen, både in-
ternt och externt. Styrkor och svagheter används för att analysera för-
utsättningar, möjligheter och hot för att analysera omvärlden och den 
framtida utvecklingen. Möjligheterna kan kategoriseras med hänsyn 
till dess attraktivitet samt sannolikhet för framgång. De eventuella hot 
som identifieras studeras med hänsyn till hur pass allvarliga de är och 
hur sannolikt det är att hotet blir en verklighet. Genom att identifiera 
svagheterna fås en medvetenhet om vilka hot mot verksamheten som 
finns i omvärlden. Identifieringen av styrkorna används för att utnyttja 
möjligheterna.29

SWOT-analys bedrivs ofta i form av ett samarbete i grupp där personer 
med kunskap om ämnesområdet identifierar och diskuterar de styrkor, 
svagheter, hot och möjligheter som förekommer. Processen bör vara öp-
pen för att stimulera till en kreativ dialog mellan deltagarna. Analysen 
kan med fördel användas på ett sådant sätt att gemensamma aspek-
ter eller frågor som ska belysas inte har angetts. Det är också möjligt 
att komma överens om vilka aspekter (till exempel i en kommun) vars 
styrkor, svagheter, hot och möjligheter ska belysas.30

Analysen utformas ofta i en matrismodell med fyra rutor som ger en 
överblick över de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till för den fort-
satta strategiska planeringen.31 Utifrån denna sammanställning av fak-
torer är det lämpligt att sammanfatta nyckelfrågor i en viss problem-
ställning som har kopplingar till både styrkor och svagheter samt hot 
och möjligheter.32
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24  Gehl (2010)
25  Ibid.
26  Hallberg (2006)
27  Boverket. Naturvårdsverket (2000)
28  Boverket (2006)

29  Ibid.
30  Boverket. Naturvårdsverket (2000)
31  Boverket (2006)
32  Boverket. Naturvårdsverket (2000)
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Fältarbete & observationer
Fältarbete kan ses som antingen en bred ansats till kvalitativ forskning 
eller en metod i att samla in kvalitativ data. Det essentiella i idén är 
att ”gå i fält” för att observera fenomenet i sin naturliga miljö. En som 
forskar i fält tar intensiva noteringar vilket sedan analyseras på varie-
rande sätt. Observation innefattar att titta och lyssna väldigt noga. Vi 
tittar alla på människor ibland, men inte vanligtvis för att märka spe-
cifik information om deras beteende, detta är vad observation i social 
forskning involverar. Direkt observation skiljer sig från till exempel del-
tagande observation i den meningen att man inte på samma sätt måste 
bli en deltagare i sammanhanget. En direkt observerare stävar efter 
att vara så diskret som möjligt för att inte påverka observationen och 
tittar mer än att delta. Direkt observation är fokuserad till att obser-
vera specifika situationer och människor hellre än att bli en del i hela 
sammanhanget.33
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3 ORTSANALYS FÖR BURTRÄSK

3.1 ANPASSAD ANALYSMETOD 
En ortsanalys har utformats efter de förutsättningar och frågeställ-
ningar som finns specifikt för Burträsk och inom givna ramar för exa-
mensarbetet. För att kunna jämföra med andra orter och föra en dialog 
mellan regioner och kommuner är det en fördel om alla ortsanalyser 
också innehåller vissa generella analysteman34. Den information som 
metoder,  som legat som grund för analysen, gett har därmed delats in i 
olika teman efter studier av tidigare genomförda ortsanalyser35. 

I ortsanalysen av Burträsk beskrivs och analyseras ett antal teman som 
generar ett flertal ställningstagande som delas in i styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot. Metoder som legat som grund och beskrivning av 
varje tema följer nedan.

Historia Det första hierarkiska steget i Realistisk byanalyse ”Historisk ut-
veckling av ortens form” och som beskrivs i den teoretiska bakgrunden 
ligger som grund för temat. Under detta tema ges en utförlig beskriv-
ning av ortens historia. Den historiska utvecklingen av ortens form har 
studerats och framställts i  ett antal kartor. Temat är en del i en plats-
analys som beskriver vilka krafter som skapat och omformat platsen i 
olika skeden av stadsbyggandet. Källor har varit historiska kartor och 
beskrivelser kombinerat med studier av hur orten ser ut idag. Burträsk 
har värdefull bebyggelse att bevara därför är en kännedom om ortens 
historia viktig. 

Bakgrund Temat har som syfte att ge grundläggande planförutsättning-
ar. Statistik är en viktig källa till att förstå en ort och dess befolkning 

och kan vara ett första steg i att analysera livsmiljön utifrån36. Uppgifter 
kring folkmängd, åldersfördelning, förvärvsarbetande och pendling har 
studerats och sammanställts i ett flertal ställningstagande. Relevant 
statistik över samhället är hämtad från Statistiska centralbyrån. 

Landskap & grönstruktur Metoden Natur- och landskapsanalys fungerar 
som bakgrund för en platsanalys av grönstrukturen där landskapet ses 
som en aspekt av den fysiska miljön. Huvudmålet med analysen har va-
rit att beskriva vegetation, friluftsliv och andra uteaktiviteter i anslut-
ning till grönområden. Grönområden har inventerats och framställts i 
en tematisk karta för att ge en överblick av strukturen. De inventerade 
områden har delats in i: vatten, enstaka träd, sankmark, idrott/skolom-
råde, badplats, klippt gräsyta, parkområde, odlingslandskap, camping, 
ängsmark och skog.

Grönområdena ska fylla sociala, rekreativa, ekologiska och kulturella 
funktioner för att bidra till att tillgodose behovet av god livsmiljö för 
människor, djur och växter. I analysen har fokus av behovet för männis-
kor legat. Nyckelord i analys av livsmiljö har bland annat varit tillgäng-
lighet, användning av platser och kultur. 

Trafik Beskrivning och analys av platsen samt ortens förhållande till om-
givningen med utgångspunkt i trafikstrukturen ges under temat trafik. 
Trafikflöden har erhållits från Trafikverkets hemsida. Genom obser-
vationer har främst trafiksituationen som präglar centrum iakttagits. 
Information om hur det befintliga gång- och cykelnätet går har erhållits 
från Tekniska kontoret i Skellefteå kommun.

Huvudstrukturer Kevin Lynch metod har utförts under temat huvudstruk-
turer. Analysen grundar sig på egna observationer i samhället. Elementen 
som har studerats är stråk, barriärer, knutpunkter, landmärken och 
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35  Pålstam & Hermansson (2007)
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områden vilket också är några av nyckelorden enligt Boverket i en ana-
lys av platsen. Detta har framställts i en karta som visar de grundläg-
gande strukturella elementen i samhället. Hur elementen på olika sätt 
visuellt påverkar har analyserats.

Funktioner och folkliv Temat använder de tre angreppsätten analys av 
platsen, livsmiljön och förhållandet till omgivningen. En beskrivning av 
samhällets funktioner har utförts och framställts i en tematisk karta.   
Hur bostäder och bebyggelsemönster påverkar och hur situationen ser 
ut för offentlig service, näringsliv, handel, fritid och rekreation har ana-
lyserats. Rörelsemönster i centrum har observerats och analyserats i 
utvalda delar där flest människor rör sig dagtid och kvällstid.
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3.2 HISTORIA
Tiden fram till 1870 Jord- och skogbruksbyggd
I Gustav Wasa jordebok registrerades år 1543 att Burträsk, även kallad 
Gammelbyn, hade 22 bönder och en åkerareal på nära 200 spannland. 
Burträsk har troligen fått sitt namn av den närliggande älven Buran. 
Byn tillhörde Skellefteå församling fram till 1606. Trots brytningen 
hörde Burträsk till Skellefteå tingslag fram till 1698 då tingsslag med 
Lövånger bildades. Först efter nära hundra år blev Burträsk ett eget 
tingslag.37

Bild 5 Jordbruket var en viktig näring i Burträsk. Källa: Skellefteå museum bildarkiv.

Bebyggelsen i Burträsk bestod fram till 1900-talets början av enstaka 
jordbruksfastigheter men utvecklades efterhand till centrum för den 
omkringliggande bygden. Vägen från Skellefteå passerade Edelvik, 
Fredriksberg, kyrkan och fortsatte mot Åbyn längs den nuvarande 
Köpmangatan och Kamvägen. Bostadshusen var timrade parstugor och 
enkelstugor i en våning, som under 1800-talets andra hälft ofta höjdes 
till två våningar.38 Burträsk historia som centrum för den omkringlig-
gande bygden utgör en möjlighet för att stärka  denna historiska identi-
tet som en mittpunkt för den omkringliggande bygden.

Burträsk centrum låg vid kyrkan och kyrkstaden. Den första kyrkan 
uppfördes i slutet av 1500-talet. År 1685 byggdes en andra kyrka vilken 
ersattes 1823 av en tredje som brann ner 1945. På grund av åkermar-
kens stora betydelse reserverades mindre bra odlingsmark till kyrkan. 
Detta ledde till att en del av kyrkstaden uppfördes på en sandbacke. 
Gatuplanen var regelbunden med kvarter, gator och ett torg med till-
hörande sockenstuga och marknadsbodar. Kyrkstugorna omgavs av 
låga kyrkstallar. Flertalet offentliga byggnader låg i närheten av eller på 
kyrkans område. Kyrkstaden omfattade 66 bostadshus och 128 stall-
byggnader innan branden som ägde rum år 1930.39 Den nuvarande kyr-
kan är den fjärde i ordningen och stod klar 1949. Denna står på sam-
ma plats än idag och därmed är området vid kyrkan tydligt förankrat. 
Burträsk förlorade ett viktigt kulturhistoriskt minnesmärke när kyrk-
staden brann ner som hade bidragit positivt till Burträsk identitet om 
den hade varit kvar idag. Den äldre bebyggelsen som finns kvar idag är 
därmed extra viktig för möjligheten att kunna förstärka ortens identitet 
och för att kunna undvika hotet att förlora ytterligare kulturhistoriska 
minnesmärken.

Förutom jordbruket var tjärbränning, pottasketillverkning, salpeter-
beredning, jakt och fiske viktiga näringar. Bönderna uppförde mindre 

37  Skellefteå museum (1989)
38  Ibid. 
39  Ibid.
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sågkvarnar som var vattendrivna. Det sågade virket sålde man sedan 
till uppköpare vid kusten. Burträsk tillhörde Piteå och Umeå handelsdi-
strikt fram till 1700-talets slut som sedan blev de enskilda marknader-
na, så kallade frimarknader. I och med att handeln blev tillgänglig mellan 
köpmän och folk från alla håll och att bättre kommunikationer utveck-
lades gynnades framförallt handeln med Lövånger. Med deras hamn i 
Kallviken kunde de föra ut varor som till exempel tjära och smör.40

1870-1910 Ökad handel
Lagen om full näringsfrihet kom till 1864 och medgav att den som 
var bosatt på landsbygden fritt kunde bedriva handel och hantverk. 
Handeln med Lövånger ökade och under 1800-talets slut exporterades 
främst tjära och trävaror. Hantverkare, främst garvare, öppnade mindre 
verkstäder och ett flertal affärsmän etablerade sig i Burträsk. Burträsk 
mejeri startade 1869 och började tillverka den så kallade Burträskosten 
som senare blev känd som Västerbottensosten. Den goda försäljningen 
gjorde att den även började tillverkas vid andra mejerier. På 1800-
talets slut fanns hela fem mejerier inom socken.41  Man kan säga att 
Västerbottensosten har haft stor del i att sätta Burträsk på kartan. Det 
finns stora möjligheter i att marknadsföra produkten för att bibehålla 
vetskapen om att det är i Burträsk denna kom till och därmed stärka 
ortens identitet som ostrikets hjärta. 

I slutet av 1800-talet och in på 1900-talet bestod byn av 500 invånare. 
Huvuddelen av bebyggelsen var fortfarande fritt liggande bondgårdar. 
Kring Köpmangatan och Kamvägen, de centrala och mest trafikerade 
gatorna skedde en förtätning av bebyggelsen. Det var främst affärsmän 
och hantverkare som uppförde bostadshus, verkstäder och butiker. 
Dessa lägen var speciellt fördelaktiga med närhet till byns centrum som 
låg vid kyrkan och kyrkstaden.42

Bild 6 Dessa stugor undgick branden 1930, men är 
numera rivna. Källa: Skellefteå museum bildarkiv.

Bild 7 Vykort från 1900-talets början. Såhär såg Kam-
vägen mot nordväst ut. Källa: Skellefteå museum 
bildarkiv.

40 Skellefteå museum (1989)
41 Ibid.
42 Ibid.
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1910-1940 Samhället Burträsk
Under denna tidsperiod fick Burträsk en tydligare karaktär som tätort. 
Huvudnäringarna fortsatte att vara jordbruket och boskapsskötseln. 
Mejeri- och andra lantmannaprodukter samt skogsfågel och hare frak-
tades i stor utsträckning från Kallvikens hamn till främst Stockholm. 
Den goda utdelningen från mejeriet medförde att nya lokaler togs i bruk 
vid Kamvägen år 1938. Förutom jordbruket var även hantverket en be-
tydande näring. Under 1930-talet etablerades tre stora skoverkstäder 
med vardera ett 30-tal anställda. Affärslivet blev mer intensivt under 
denna period, till exempel startades fem kaféer. Burträsk blev en vik-
tig centralort med läkare, epidemisjukhus, apotek, tingshus och bank. 
Vägarnas utbyggnad och bilismens utveckling var en bidragande faktor 
i och med att det blev lättare att hämta varor från Skellefteå. Även järn-
vägen kom att bli mer utnyttjad genom stationen i Åsträsk.43

År 1935 hade Burträsk utvecklats till ett samhälle med 765 invånare. 
Gatunätet byggdes ut och bebyggelsen blev tätare. Stadsplanen som upp-
rättades 1932 medförde att Kamvägen och framför allt Köpmangatan 
blev affärsgator. Platsen för centrum förflyttades därmed från kyrksta-
den upp till Köpmangatan. Grönstråket vid Kyrktjärnen fick parkkarak-
tär med öppna grässlänter och planterade träd. På Kammen, i södra 
Burträsk och Västomviken tillkom privata bostadshus som ofta genom-
fördes med hjälp av statliga egnahemslån. Dessa lån uppstod som i ett 
led i kampen mot emigrationen.44

1930-2009 Bebyggelseutvecklingen
Från generalplanen för Burträsk antagen år 1982, går det utläsa att år 
1930 bestod den bebyggda ytan av cirka 40 hektar och antalet invånare 
var 850 stycken. Till år 1950 hade den ytan fördubblats till cirka 80 
hektar och antalet invånare ökat till 1350 stycken. År 1975 bestod den 
bebyggda utan av cirka 150 hektar och antalet invånare hade ökat till 

1700 invånare.45 Till idag har bebyggelseutvecklingen avtagit, år 2009 
har antal hektar endast ökat till cirka 185 hektar och antalet invånare 
har minskat till 1618 invånare. Detta utgör en svaghet som tyder på en 
fortsatt nedåtgående trend.

Analysens ställningstagande för historia:
STYRKOR

Orten har historia som centrum för den omkringliggande bygden.• 
Västerbottensosten har haft stor del i att sätta Burträsk på kartan.•  
Burträsk har sammanlagt haft 4 kyrkor, platsen för dessa har varit • 
densamma. Området vid kyrkan är därmed tydligt förankrat. 

SVAGHETER
Burträsk förlorade ett viktigt kulturhistoriskt minnesmärke i och • 
med branden år 1930 som förstörde kyrkstaden. Kyrkostaden hade 
bidragit positivt till Burträsk identitet om den hade varit kvar idag.
Bebyggelsetakten har minskat med åren och tyder på en fortsatt • 
nedgående trend.

MÖJLIGHETER
Stärkt identitet.• 
Marknadsföra Västerbottensosten.• 

HOT
Förlora ytterligare kulturhistoriska minnesmärken.• 
Fortsatt nedåtgående trend i bebyggelseutvecklingen och antal • 
invånare.

43  Skellefteå museum (1989)
44  Ibid.
45  Skellefteå kommun (1982)
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Bild 8 År 1930 bestod den be-
byggda ytan av cirka 40 hektar. 
Inspiration: Skellefteå kommun 
(1982).

Bild 10 År 1975 bestod den be-
byggda ytan av cirka 150 hektar. 
Bostadsområdet Fredriksberg har 
tillkommit. Inspiration: Skellefteå 
kommun (1982).

Bild 9 År 1950 bestod den be-
byggda ytan av cirka 80 hektar, 
en fördubbling från 1930. Inspira-
tion: Skellefteå kommun (1982).

Bild 11 År 2009 är det främst bo-
stadsområdet Solbacken som har 
tillkommit och industrier som har 
expanderat. Inspiration: Skellefteå 
kommun (1982).
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3.3 BAKGRUND
Läge
Burträsk är en tätort som ligger 40 kilometer sydväst om Skellefteå. 
Orten är vackert beläget vid sjön Burträsket och var tidigare egen kom-
mun men sedan kommunreformen 1974 tillhör den Skellefteå kom-
mun.46 Orten är känd för sin Västerbottenost som tillverkas i Burträsk 
mejeri (Norrmejerier).

Befolkning
I Burträsk bor 1618 invånare. Andelen invånare i yrkesverksam ålder 
dominerar men jämförelsevis med kommunen har Burträsk fler äldre i 
åldersgrupperna 65 och uppåt.47 Befolkningsutvecklingen har varit sta-
bilt ökande sedan år 1930 med en topp år 1995 då befolkningsmäng-
den uppgick till 1792 personer.48 Efter denna topp syns en nedåtgåen-
de trend i befolkningsutvecklingen. En hög medelålder är en svaghet 
som tyder på att befolkningsutvecklingen inte kommer vända och att 
Burträsk inte ses lika attraktiv som boendeort för yngre människor.

Näringsliv och pendling
Den största näringsgrenen i Burträsk är tillverkning och utvinning där 
hela 28% av de förvärvsarbetande arbetar. Vård och omsorg kommer 
strax därefter på 22%. Största arbetsplatser är, förutom sjukhem och 
skolor, Snidex snickeri och Burträsk mejeri där Västerbottensosten 
tillverkas. Antal förvärvsarbetare bosatta i Burträsk uppgick till 704 
stycken år 2008. Av dessa arbetar ungefär hälften i samhället, men en 
väsentlig utpendling sker också till Skellefteå och Bygdsiljum som har 
en stor träindustri. Inpendlingen är större än utpendlingen och sker 
främst från orter inom kommunen.49 Att inpendlingen är större än ut-
pendlingen tyder på att Burträsk är attraktiv som arbetsort.

Kommunal planering
Den nu gällande översiktsplanen upprättades 1991. För Burträsk finns 
en Generalplan antagen 1982. Planen, som upprättades av kommunen, 
angav grunddragen för hur marken skulle användas gällande tätbebyg-
gelse, trafikleder, allmänna områden med mera. Jordbruksområdenas 
läge har länge varit styrande för valet av expansionsriktning för bebyg-
gelsen och i generalplanen föreslogs i första hand ny bebyggelse i de 
västra och södra delarna av samhället.50 Områdena är delvis bebyggda 
idag med småhus. Mejeriet i Burträsk vill utöka sin ostproduktion och Bild 12 Burträsk ligger cirka 40 kilometer sydväst om Skellefteå.

46  www.skellefta.se
47  www.scb.se
48  Ibid.
49  Ibid.
50  Skellefteå kommun (1982)
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Bild 13 Översiktskarta, Burträsk samhälle.
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fördubbla tillverkningen av Västerbottensost för export. Detta innebär 
en utbyggnad av lokalerna för att klara ökad produktion och efterfrågan. 
Ett hus som ligger bredvid Mejeriets lokaler idag har ett rivningslov och 
mest troligt kommer mejeriet att expandera i denna riktning. Ett detalj-
planearbete pågår och beräknas klart våren 2011.51 Ett planarbete på-
går också för kvarteret Trädgården där den tidigare bion låg. Mejeriet 
utgör en styrka för näringslivet och turismen där en utbyggnad skulle 
förstärka dess funktion i samhället. Detta ger möjligheter för att kunna 
förstärka arbetsmarknaden på orten och ytterligare marknadsföring.

Analysens ställningstagande för bakgrund:
STYRKOR 

Orten är känd för Västerbottenosten som tillverkas i Burträsk • 
mejeri.
Mejeriet i Burträsk vill utöka sin ostproduktion och fördubbla till-• 
verkningen av Västerbottensost för export. Detta skulle kunna inne-
bära en förstärkning av Mejeriets funktion i samhället.
Inpendlingen är större än utpendlingen. Detta tyder på att Burträsk • 
är attraktiv som arbetsort.

SVAGHETER
Befolkningsutvecklingen är svag.• 
Medelåldern bland de boende är hög.• 

MÖJLIGHETER
Marknadsföra Västerbottensosten.• 
Förstärka arbetsmarknaden.• 

HOT
Fortsatt nedåtgående trend i befolkningsutvecklingen.• 

Bild 14 Befolkningsutvecklingen har varit stabilt ökande sedan 
år 1930 med en topp år 1995 då befolkningsmängden upp-
gick till 1792 personer. Efter denna topp syns en nedåtgående 
trend i befolkningsutvecklingen. 

Bild 15 Andelen invånare i yrkesverksam ålder dominerar men 
jämförelsevis med kommunen har Burträsk fler äldre i ålders-
grupperna 65 och uppåt.

51  Skellefteå kommun (2010)
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Kvarteret 
Trädgården

Utbyggnad 
av Mejeriet

Bild 16 Två aktuella planarbeten i centrum.
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3.4 LANDSKAP OCH GRÖNSTRUKTUR
Landskapsbild
Burträsk ligger vackert vid sjön Burträsket och omges av skogsområ-
den och odlingslandskap. Kyrkan utgör ett tydligt blickfång i landskaps-
bilden och är synlig från väg 364, söderifrån, innan man kommer fram 
till orten.

Naturen är en viktig del av Burträsks identitet och landskapet har bety-
dande visuella värden. Samhället ligger på en grusås som bildar de ka-
raktäristiska uddarna i Burträsket. Omgivningarna är relativt kuperade 
med vidsträckta barrskogar avbrutna med lägre liggande odlingsmark. 
Strax söder om samhället ligger Kvarnberget med en höjd på 170 meter. 

Topografin i samhället är något varierad med högre partier i centrum 
som sedan sluttar ner mot Burträsket.

Grönstruktur
Burträsks grönstruktur består till stor del av villaträdgårdar samt 
gårdsmiljöer intill flerfamiljshus. Även om dessa är privata tillför de 
ett visuellt värde. Ett tillgängligt offentligt grönområde ligger i sydöst 
vid småbåtshamnen. Där finns ett tydligt promenadstråk längs vattnet 
fram till Fredriksberg. Stråket består av anlagd grusväg med utsatta 
bänkar, stora gräsytor med planterade buskar och pilträd. Det är en po-
pulär strandpromenad som har möjligheten att utökas till att sträcka 
sig längre längs vattnet.  En mindre park är anlagd kring Kyrktjärnen 
med svandamm, fontän, planteringar och bänkar. Grönska har stor 
betydelse för livskvalitet och hälsa. Dessa offentliga grönområden är 
platser för möten, avkoppling och ger möjligheter till promenader vil-
ket utgör en styrka i samhället. I korsningen Kamvägen/Vasabrogatan 
finns en mindre yta med en plantering ordnad av trädgårdsföreningen 
som tillsammans med utsatta parkbänkar sommartid bildar en central 
samlingspunkt. Vintertid, när mörkret infaller, dekoreras området med 
belysning och utgör även då en samlingspunkt.

I nära anslutning till skolan finns större grönytor för idrott och diverse 
aktiviteter. Bredvid ligger även elljusspår. Samhället har gott om lek-
platser i varierad storlek och utförande. Grönområden för möjligheter 
till lek, spel och motion är också betydande för livskvalitet. 

Det finns fler potentiella offentliga grönytor centralt men som idag 
är otillgängliga. Den största centrala grönytan, väster om Kamvägen, 
består av en otillgänglig grop med högt gräs, buskar, träd och sly. Ett 
större grönstråk som ligger nordöst sträcker sig längs vattnet men 
upplevs otillgängligt vissa delar i och med avsaknaden av ett tydligt 

Bild 17 Burträsk ligger vackert vid sjön Burträsket.
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Enstaka träd

Bild 18 Tematisk karta över grönstrukturen i Burträsk.
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promenadstråk och en del sly. Nedanför busstationen finns en grön yta 
med ängsmark. Denna blir otillgänglig i och med det brisfälliga under-
hållet och otydliga användningsområde.

Vatten
Sjön Burträsket är en stor naturtillgång för orten och är även ett po-
pulärt fiskevatten. Väster om samhället ligger även Västomsundet 
och Kamviken. Att leva i närhet av vatten innebär en kvalitet som är 

eftertraktad av många i dagens allt mer stressande vardagsmiljöer. Det 
finns en del utblickar mot Burträsket, men på många ställen skyms sik-
ten av träd längs strandlinjen som därmed blir ett hinder för tillfred-
ställande kontakt med vattnet. Orten har bra badmöjligheter, i närheten 
av campingen finns en mindre badplats och på andra sidan sjön, söder 
om samhället, ligger Långnäsudden med en 600 meter lång sandstrand. 
Vintertid fryser sjöar till is och därmed sker en förlängning av möjlighe-
terna att utnyttja miljöns kvaliteter och upplevelser.

Kulturlandskap
På uppdrag av Skellefteå kommun har Skellefteå museum år 2006 ut-
arbetat ett underlag till program för kulturmiljövård för att definiera 
de kulturhistoriska miljöerna. Burträsk anses ha starka rötter i sitt om-
givande jordbrukslandskap och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
har utpekats. Förutom centrumbebyggelse har grönområdet kring kyr-
kan, inklusive campingen, hembygdsgården och Smedjeholmen också 
pekats ut.52 Kulturmiljö har grundläggande betydelse för människors 
behov av skönhet, gemenskap, identitet och kontinuitet. Miljön har ett 
bruksvärde, det vill säga den har en social och estetisk funktion för de 
människor som verkar i den. Dessa kulturhistoriska miljöer utgör där-
med en styrka för Burträsk och som frambringar möjligheten att bättre 
kunna underhålla dessa för att bibehålla dess värde.

Bild 19 Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

52  Skellefteå museum (1989)
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Bild 21 Den största centrala grönytan, väster om 
Kamvägen, består av en otillgänglig grop.

Bild 20 Tillgängligt grönområde i sydöst med strand-
promenad.

Analysens ställningstagande för landskap och 
grönstruktur:
STYRKOR

Burträsk ligger vid sjön Burträsket och omges av kuperade skogs-• 
områden och lägre liggande odlingslandskap. Orten har ett vackert 
läge i landskapet.
Tillgängliga grönområden i sydöst för bland annat avkoppling. • 
Strandpromenaden är ett populärt rekreationsområde.
Ytor för lek, spel och motion vilket är betydande för livskvalitet.• 
Centrumbebyggelse, grönområdet kring kyrkan inklusive camping-• 
en, hembygdsgården och Smedjeholmen är utpekade som kultur-
historiska miljöer. Kulturmiljö utgör en social och estetisk funktion 
för de människor som verkar i den.

SVAGHETER
Potentiella offentliga grönytor centralt som idag är otillgängliga. • 
Skymd sikt mot vattnet vissa sträckor utgör ett hinder för kontakt • 
med vattnet.

MÖJLIGHETER
Utnyttja kvaliteter som miljön erbjuder.• 
Utöka strandpromenaden.• 
Bättre underhåll av kulturhistoriska miljöer.• 

HOT
Sämre livsmiljö.• 
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3.5 TRAFIK
Vägar och biltrafik
Burträsk nås främst via länsväg 364 med koppling till E4 strax söder om 
Skellefteå. Orten nås också från norr via Skråmträskvägen. Genom sam-
hället går den tungt trafikerade Kamvägen som fungerar som genom-
fartsväg. Trafikflödet på Kamvägen uppgår till 1350 fordon per dygn, 
varav 170 av dem räknas som tung trafik53. Den tunga trafiken består 
främst av timmertransporter och trafik till Mejeriet. Ska man igenom 
samhället finns det inga bra alternativ till att passera centrum  än via 
Kamvägen. 

Gaturummen är förhållandevis breda och bilen är det dominerande tra-
fikslaget med en hög framkomlighet i samhället. Det är god bilförbin-
delse mellan funktioner i samhället.

Parkeringar centralt
Utmed Vasabrogatan finns Burträsks enda livsmedelsbutik, Coop 
Konsum, som är en betydande målpunkt i samhället. Entrén ligger 
mot Vasabrogatan och många kunder parkerar sina bilar på gatan di-
rekt utanför. För att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på 
Vasabrogatan infördes år 2004 parkeringsförbud på Vasabrogatans ena 
sida54. Trots parkeringsförbudet förekommer det att bilar parkeras på 
båda sidor av gatan vilket försämrar framkomligheten för gångtrafikan-
ter. I samhället finns även många odefinierade asfaltsytor som används 
felaktigt som parkeringar. Detta bidrar negativt till att bevara en ordnad 
struktur.

Kollektivtrafik
Bussförbindelserna mellan Burträsk och Skellefteå är relativt goda, 12-
13 turer i vardera riktningen på vardagar, de flesta på morgonen eller Bild 22 Odefinierade asfaltsytor används felaktigt som parkeringsplatser.

eftermiddagen. På helger går det endast 3-4 turer i vardera riktningen. 
Restiden är 40-60 minuter beroende på om det är direktbuss eller ej. På 
sommaren är turerna något färre. Bussarna angör Burträsk busstation 
via Vasabrogatan, vilket genererar tung trafik genom centrum. En fung-
erande kollektivtrafik är nödvändigt för att minska att folk åker en och 
en i sina bilar och effekten som detta ger på miljön.

Gång- och cykeltrafik
Det befintliga gång- och cykelnätet är osammanhängande. 
Cykeltrafikanter är i stor utsträckning hänvisade till det allmänna 

53  www.trafikverket.se
54  Skellefteå kommun (2010)
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Bild 23 Trafikflöden. fordon per dygn, enligt trafikverkets mätningar.
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vägnätet med blandtrafik. Vissa sträckor finns separata gångbanor av 
varierad bredd och kvalitet. Efterfrågan på en gång- och cykelväg till 
Åbyn finns eftersom många ungdomar idrottar där. I övrigt kan ortens 
kompakthet ses som en styrka, jämfört med orter som är mer utspridda, 
i och med den relativt korta tiden det tar att cykla överallt. Ett cykelnät 
utan brister vore bra för att främja att fler väljer att gå eller cykla istället 
för att ta bilen. Det skulle även kunna ge en positiv effekt för att minska 
olyckor i trafiken.

Analysens ställningstagande för trafik:
STYRKOR

Det är god bilförbindelse mellan funktioner i samhället.• 
Bussförbindelserna mellan Burträsk och Skellefteå är relativt goda.• 
Ortens kompakthet ger kortare cykeltider jämfört med mer utsprid-• 
da orter.

SVAGHETER
Kamvägen som är genomfartsled är högt trafikerad och genererar • 
tung trafik genom centrum.
Det befintliga gång- och cykelnätet har brister och är • 
osammanhängande.
Bussarna angör Burträsk busstation via Vasabrogatan, vilket gene-• 
rerar tung trafik genom centrum.

MÖJLIGHETER
Ökad pendling med kollektivtrafik.• 
Främja fler att gå eller cykla.• 

HOT
Effekten på miljön av bilens dominans.• 
Olyckor i trafiken.• 

Bild 24 Brister i underhållningen längs Kyrkogatan.

Bild 25 Cykeltrafikanter tvingas ut bland biltrafiken.
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Bild 26 Befintligt gång- och cykelnät.

Befintligt gc-nät
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3.6 HUVUDSTRUKTURER
Stråk
Genomfartsled Det mest frekventa och sammanhängande stråket är 
för bilister och går genom samhället. Skelleftevägen som är infartsled 
till samhället från söder, Långåkersgatan som leder till centrum, och 
Kamvägen som fungerar som genomfart norr ut genom centrum bildar 
tillsammans en sammanhängande genomfartsled.

Vasabrogatan Ett viktigt stråk är Vasabrogatan som löper från Kamvägen 
och genom centrum. Stråket sammanbinder två centrala knutpunkter 
och de aktiviteter som sker däremellan.

Landmärken
Kyrkan Det tydligaste landmärket är Burträsk kyrka som har ett 50 me-
ter högt torn. Den utgör både med sin storlek men även med sin karak-
tär och kulturhistoriska värde ett starkt element i landskapsbilden.

Snidex snickeri Vid den södra entrén till samhället ligger träindustrin 
Snidex snickeri som är utmärkande på grund av sin storlek och färg. 

Mejeriet och Ostens Hus Mejeriet är utmärkande med sin centrala pla-
cering och industrikaraktär. I anslutning till Mejeriet ligger Ostens Hus 
som är ett populärt besöksmål i orten.

Knutpunkter
Korsningen Kamvägen/Vasabrogatan En viktig knutpunkt är korsningen 
Kamvägen/Vasabrogatan i centrum där bland annat de starka målpunk-
terna kiosken Karamellen och Burträsks livsmedelbutik Coop Konsum 
ligger. Det utmärkande landmärket Mejeriet ligger även intill och stär-
ker effekten av knutpunkten. I korsningen rör sig mycket folk och en 
naturlig mötesplats uppstår.

Bild 27 Vasabrogatan är ett stråk som sammanbinder två 
knutpunkter.

Bild 28 Kyrkan utgör ett starkt element i landskapsbilden.
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Kyrka
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Bild 29 Karta över huvudstrukturer.
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Korsningen Skelleftevägen/Långåkersgatan Korsningen är en knutpunkt 
som fungerar som entré till orten från väg 364 och är tydlig som en 
plats för val av färdriktning. Knutpunkten förstärks även av landmär-
ket Snidex snickeri.

Busstationen Platsen för busstationen fungerar som en knutpunkt där 
byte av färdsätt sker. Busstationen ligger centralt och längs det starka 
stråket Vasabrogatan. 

Barriärer
Kamvägen och Vasabrogatan Kamvägen och Vasabrogatan är tungt tra-
fikerade och kan ses som en barriär för gång- och cykeltrafikanter då 
det finns få säkra övergångsställen och tydliga övergångar. 

Central grop Den centrala grönytan i form av en grop ger barriäreffekter 
med sin otillgänglighet på grund av högt gräs, buskar, träd och sly. 

Strandkant Vissa delar mot sjön Burträsket utgör strandkanten en bar-
riär där det är svårt att nå ända ner till vattnet på grund av mycket sly.

Skelleftevägen och Åsträskvägen De större vägarna, Skelleftevägen och 
Åsträskvägen är barriärer för gångtrafikanter på grund av sin storlek, 
trafikintensitet och industriområden som kantar vägen. 

Bild 30 Ett centralt landmärke; Mejeriet och Ostens Hus.

Bild 31 Korsningen Skelleftevägen/Långåkersgatan är tydlig 
som plats för val av färdriktning.
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Områden 
Området kring kyrkan Ett tydligt område i Burträsk är det kring kyrkan, 
campingen och hembygdsgården som är öppet och ligger nära vattnet. 
Området underlättar orienteringen i samhället med sin tydliga plats.

Bostadsområden Bostadsområden karaktäriseras av dess sammanhäng-
ande bebyggelse, tre tydliga i Burträsk är Solbacken och Fredrikberg 
med villabebyggelse och Svedjan i nordväst som utmärker sig med jord-
bruksfastigheter. Områdena är tydliga förankrade i samhället och un-
derlättar orienteringen.

Områden med tydliga funktioner Andra områden är distinkta på grund 
av sina funktioner; industri, skola och idrottsplats, vård och omsorg. 
Eftersom centrumkärnan består av olika funktioner och ger centrum 
en blandad karaktär har centrumkärnan inte upplevts som ett distinkt 
område och därmed fås ett svagt intryck till vad som utgör denna.  
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Analysens ställningstagande för huvudstrukturer:
STYRKOR

Tydliga landmärken och områden att orientera sig efter.• 
Vasabrogatan sammanbinder två centrala knutpunkter och de akti-• 
viteter som sker däremellan.
Den tydliga knutpunkten Kamvägen/Vasabrogatan är en naturlig • 
mötesplats.

SVAGHETER
Barriäreffekter längs strandkant, grönområde och vägar. • 
Saknad av tydligt område i centrum.• 

MÖJLIGHETER
Skapa tydliga stråk centralt.• 
Skapa tydliga mötesplatser centralt.• 

HOT
Mänskliga närvaron i centrum minskar.• 
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3.7 FUNKTIONER OCH FOLKLIV
Bebyggelsemönster och bostäder
Tre vanliga bebyggelsemönster i Burträsk är:

Hus i gatuliv, där huvudbyggnaden ställs i fastighetsgräns mot gata.• 
Hus med förgårdsmark, där det finns en markremsa på några me-• 
ter mellan gata/trottoar och huvudbyggnaden.
Hus i trädgård, där byggnaderna ofta står fritt i förhållande till ga-• 
tan.

Bebyggelsen utgörs till största delen av hus i trädgård i de olika bostads-
områdena av varierad karaktär och ålder med lågt våningsantal. I cen-
trumkärnan finns många hus i gatuliv, främst stadsvillor där en del av 
dem har dubbla funktioner med handel i bottenvåningen och bostäder 

på övervåningen. De blandade funktionerna ger en ökad trygghet i cen-
trum då fler ögon på gatan ges under varierade tider under dygnet. I de 
närliggande områdena till centrum finns hus med förgårdsmark som 
bringar liv till centrum med sina halvprivata ytor. 

Det kommunägda bostadsföretaget Skebo, Skelleftebostäder AB, har 
sammanlagt 330 stycken hyreslägenheter i Burträsk. Skebo anser att 
bostadsmarknaden i Burträsk är i balans och att inga nya hyreslägen-
heter behövs55.

Offentlig service
I samhället finns vårdcentral, folktandvård, apotek, äldreboende och 
bibliotek. Det finns ett tydligt område med funktionen vård och om-
sorg. På skolan Björnen finns verksamhet från förskoleklass till klass 
fem med omkring 150 elever. Från årskurs sex till nio går barnen på 
Björnåkerskolan som ligger bredvid med cirka 230 elever. På orten finns 
det även tre förskolor för barn mellan ett och fem år. För högre utbild-
ning finns Folkhögskolan Edelvik som är inriktat på utbildning inom 
konst, skådespeleri och teaterproduktion. Ett Naturbruksgymnasium 
med inriktning mot skogsbruk, hästhållning, jakt- och natur ligger norr 
om samhället. Det offentliga serviceutbudet är bra och bidrar positivt 
till att invånare inte behöver åka till en större stad för att tillfredställa 
deras grundläggande behov av service. Att kunna erbjuda utbildning i 
samhället är en kvalitet som även lockar till sig fler unga till samhället.

Näringsliv och handel
Handeln har med åren minskat och många butikslokaler står idag 
tomma vilket är en bidragande faktor till att centrum känns öde. I cen-
trum finns dock livsmedelbutik, kiosk, värdshus och ett antal butiker 
med olika inriktningar till exempel tyg, kläder och färg. Det finns även 
en bensinmack centralt med postservice och snett över Vasabrogatan 

Bild 32 Stadsvillor längs Köpmangatan.

55  Wiklund (2010-06-29)
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Avgränsning

Bild 33 Tematisk karta över samhällets funktioner.
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ligger en byggnad med busstation, gatukök och som har utdelning av 
systembolagets varor. Det är av stor betydelse att utbudet som finns 
idag kan bibehållas för att Burträsk ska ha chans till en mer levande 
centrumkärna.

Längs Kamvägen har Norrmejerier en lokal för tillverkning av 
Västerbottensosten. Ostens Hus ligger i anslutning till Mejeriet och är 
ett besökscentra som invigdes 2003. Besökarna får ta del i ostens his-
toria och nutid bland annat genom utställningar, aktiviteter och smak-
upplevelser. Ostens Hus är ett populärt besöksmål i Västerbotten för 
såväl buss- och konferensgrupper som skolklasser och barnfamiljer56. 
Ostens hus är viktig för marknadsföringen av osten och  de turister som 
verksamheten lockar gynnar samhället.

Tydliga områden med industrier finns i utkanterna av samhället, bland 
annat Snidex snickeri som tillverkar fönster och Wb trä som sysslar 
med specialsnickerier. Industrier är bra för näringslivet och ger bra 
med arbetstillfällen.

Fritid och rekreation
Burträsk har ett rikt föreningsliv som sammanför ortsborna. Till exem-
pel finns trädgårdsföreningen som engagerat sig i grönytan utangör ki-
osken Karamellen och Burträskbygdens utveckling, en ideell förening 
som speciellt engagerar sig i ortens utveckling. På Burträsk idrottsplats 
är fotboll och hockey de två stora sporterna som utövas. I anslutning till 
Björnåkerskolan ligger badhuset där man förutom att bada, simma och 
basta kan styrketräna. Vid Edelvik ligger Burträskarnas hus som drivs 
av Burträsks Folkets Hus och rymmer drygt 200 personer och kan an-
vändas till exempel konferenser, föreställningar och sportaktiviteter.

Möjligheter till rekreation finns som tidigare nämnts bland annat längs 
promenadstråket i sydöst. Vintertid erbjuds rekreationsmöjligheter på 

Bild 34 Burträskarnas hus.

Bild 35 Burträsk idrottsplats.

56  www.ostriket.net
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Bild 36 Aktiviteters lokalisering i Burträsk. 

Elljussår/skidspår

Skoterled

Skridskobana/ishall
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närliggande Kvarnberget som har en skidanläggning och det finns ett 
flertal skridskobanor i samhället. Elljusspåret används som skidspår 
och det finns också en skoterled i anslutning till samhället. Det är vik-
tigt att kunna erbjuda aktiviteter och upplevelser för en ökad livskvali-
tet såväl sommartid som vintertid.

Dagspuls
Folklivet under dagtid kretsar i huvudsak kring livsmedelsbutiken Coop 
Konsum och kiosken Karamellen. Människor möts ofta utanför livs-
medelsbutiken och utanför kiosken vilket bildar en naturlig mötesplats.  
Trots en ganska intensiv tung trafik dagtid har det observerats att de är 
många människor som rör sig kring platsen. Området vid äldreboendet 
och vårdcentralen genererar också rörelse under dagen, främst av äldre 
människor. 

Kvällspuls
Den tunga trafiken är inte lika intensiv på kvällen. Rörelsemönstret i 
centrum förändras inte nämnvärt. Folklivet kretsar, liksom dagtid, mest 
kring området vid Coop Konsum och kiosken Karamellen. Värdshuset 
har öppet vissa kvällar som drar till sig folk och sommartid anordnas 
en del evenemang på campingen.

Årliga evenemang
Sommartid anordnas diverse evenemang som till exempel Burträsks 
återkommande sommarmarknad och olika musikevenemang som spel-
mansstämma och allsång på hembygdsområdet. Midsommarfirandet 
kring hembygdsområdet är också en poplär händelse på orten. 
Evenemang förekommer även vintertid. Evenemang är en kvalitet som 
bidrar till att hålla samhället levande och locka till sig folk utifrån.

Analysens ställningstagande för funktioner och folkliv:
STYRKOR

Det offentliga serviceutbudet är bra. • 
Möjligheter till fritidsaktiviteter och rekreation.• 
Många evenemang  sommartid som lockar folk.• 

SVAGHETER
Minskad handel.• 
Tomma lokaler i centrum. • 

MÖJLIGHETER
Ökad attraktivitet för orten genom aktiviteter och upplevelser såväl • 
sommartid som vintertid.

HOT
Nedläggning av butiker och annan service.• 

Bild 37 Burträsks återkommande sommarmarknad lockar 
mycket folk.
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Bild 38 Burträsk centrum  och dess funktioner.
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4 FÖRDJUPAD ANALYS 
CENTRUM
4.1 METOD
En fördjupning av Burträsk centrum har utförts med utgångspunkt 
i Jan Gehls analysmetod. Tre områden kring de mest centrala stråken 
har valts ut och studerats ingående enligt sex teman; aktiviteter, möjlig-
heter och hinder för kontakt, rumsform, skydd, komfort och njutning. 
Observationer har utförts sommartid på olika dagar i veckan och tider 
på dygnet och har dokumenterats i form av anteckningar, skisser och 
foton. Stråken och dess omgivning har valts ut efter deras utmärkande 
karaktär enligt nedan.

Område 1 – Kamvägen
Kamvägen fungerar som genomfartsled genom samhället och är där-
med högt trafikerad med tung trafik. Vägen går förbi centrumkärnan 
och påverkar därmed denna markant främst dagtid.

Område 2 –  Vasabrogatan
Vasabrogatan är ett viktigt stråk genom centrum som förbinder de ak-
tiviteter som sker längs Kamvägen och Köpmangatan. Gatan trafikeras 
även av kollektivtrafiken.

Område 3 – Köpmangatan
Köpmangatan är den gata som en gång i tiden var en tydlig gata med 
handel. Idag har handeln minskat och en del lokaler står tomma. 

En sammanfattning av den fördjupade analysens ställningsta-
gande presenteras efter område 3. Ställningstagande tas om cen-
trum i sin helhet.
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4.2 OMRÅDE 1 - KAMVÄGEN
Aktiviteter
Nödvändiga aktiviteter som observerats på platsen är att gå till ban-
komaten, handla på kiosken och förflytta sig mellan olika målpunkter. 
De frivilliga aktiviteterna sker främst framför kiosken där människor 
ibland väljer att sätta sig ner på bänkarna som finns utsatta eller vid 
uteserveringen som ligger på sidan av kiosken mot Kamvägen. Ostens 
Hus har också en mindre uteservering mot vägen där frivilliga aktivite-
ter har lokaliserats. Sociala aktiviteter sker främst i de spontana möten 
som sker utanför kiosken och Ostens Hus. Människor hälsar ofta på var-
andra och stannar ibland en längre stund för att föra en konversation 
på platsen. Den villabebyggelse som finns längs Kamvägen har trädgår-
dar mot gatan vilket ger en halvprivat yta som kan frambringa sociala 
aktiviteter. 

Möjligheter och hinder för kontakt
Platsen har inga väggar som skärmar av, är ”ansikte mot ansikte” orien-
terad och de gående förflyttar sig fram i en låg hastighet längs gatorna 
vilket främjar kontakt. En viss barriäreffekt fås av bilarnas högre has-
tigheter i gaturummet som försvårar möjligheterna till kontakt. De 
mellanrum som finns mellan målpunkterna Värdshuset, kiosken och 
Ostens Hus ger hinder för kontakt i och med de längre avstånden för de 
gående. 

Rumsform
Platsen har öppna ytor med glesa avstånd mellan byggnader. Karaktären 
på byggnaderna är varierad, både storskalighet och småskalighet före-
kommer. De relativt större enheterna är Mejeriet med industrikaraktär 
och trevåningshuset.  Småskaligheten återfinns i kiosken och villabe-
byggelsen längs Kamvägen. Tillsammans ger detta en spridande effekt. Bild 40 Platsen har öppna ytor och glesa avstånd mel-

lan byggnader vilket bidrar till en spridande effekt.

Bild 39 Analyserat område längs Kamvägen.
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Trafikens dominans på Kamvägen segregerar gångtrafikanter från bi-
lister främst dagtid då flödet är som störst. Funktioner på platsen ses 
som integrerade i och med att handel, industri och bostäder fungerar i 
samma rum. Två mindre uteserveringar finns, den ena i anslutning till 
kiosken och den andra till Ostens Hus, båda längs Kamvägen. Genom att 
de aktiviteter som äger rum synliggörs kan detta ha verkan som inbju-
dande. Mejeriet har däremot inneslutande fasader med få chanser till 
insyn vilket bidrar till att platsen stänger in på detta ställe. Avvisande ef-
fekter ges på grund av platsens bullerutsatta läge och de brisfälligheter 
som finns i trottoarer och övergångställen. Kamvägen har även en stor 
yta framför trevåningshuset som ofta används felaktigt för parkering av 
bilar. Detta ger en avvisande effekt för gångtrafikanter i rummet.

Skydd
Bristen på tydliga övergångsställen och den tunga trafiken ger en 
otrygghet i att korsa gatan för gångtrafikanter. Kvällstid avtar den tunga 
trafiken vilket ger ett mer humant rum. Den mänskliga närvaron är 
som störst dagtid och en bit in på kvällen då Värdshuset, kiosken och 
Ostens Hus har öppna sina verksamheter. Bostäderna längs Kamvägen 
ger ”ögon på platsen” även när verksamheterna stänger och ökar trygg-
hetskänslan kvällstid. Eftersom Kamvägen fungerar som genomfartsled 
är platsen inte lika öde som den kunde ha varit, utan trafiken generar 
aktivitet även kvällstid. Öppenheten gör att platser att gömma sig på 
blir färre. 

Skydd mot trafiken är bristfällig. Enda utsatta övergångsstället ligger 
vid kiosken när man ska gå över Kamvägen, vilken även är otydligt mar-
kerad.  Kamvägens trottoar är smal och går bara på ena sidan mittemot 
Mejeriet. Det observerade rörelsemönstret visar dock att många går på 
sidan där det inte finns trottoar utan endast är en odefinierad yta med 
asfalt. Detta kan främst bero på att den större målpunkten, Ostens hus, 
ligger på denna sida. Skydd mot regn, snö och värme är bristande. Det 
enda skydd som observerats är mindre tak över entréer. Planteringar 
kring kiosken skärmar av något från trafiken. Den centrala korsningen 
vid Kamvägen har brister när det gäller skydd mot vind som en konse-
kvens av dess öppenhet.

Komfort 
Mängden människor på platsen har inte observerats vara uppe i den 
mängden att inte utrymme finns för att kunna gå bekvämt.  Kontinuiteten 
av trottoarer bryts dock i och med avsaknaden av trottoar längs 
Kamvägens sida vid Mejeriet. Ytan för fotgängare är begränsad när det 
kommer till att korsa platsen med endast ett utsatt övergångsställe som 
ligger vid kiosken när man ska gå över Kamvägen. Bild 41 Bostäderna längs Kamvägen ger ”ögon  på platsen” vilket ökar trygg-

hetskänslan.
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Primära sittplatser finns i form av bänkar utanför kiosken och längs 
Buregatan. Enstaka bänk finns även vid Ostens hus och vid trevånings-
huset. Bra sekundära sittplatser är få. Bilarnas dominans i gaturummet 
hämmar välbefinnandet genom att konversationer försvåras av den 
bullernivå som uppstår när främst den tunga trafiken passerar. Platsens 
öppenhet och ytornas proportioner gör den mindre trivsam att vistas 
på.

Njutning
Det har gjorts ett försök genom planteringar att skärma av platsen 
från trafiken utanför kiosken som även tillför en viss estetik till plat-
sen. Den mindre parkeringsytan som finns tillgänglig utanför kiosken 
gör dock ändå att trafiken inte kan skärmas av på ett tillfredställande 
sätt. Villaträdgårdarna tillför ett inbjudande intryck med sin grönska 
sommartid. I övrigt förekommer en liten omfattning av vegetation. 
Gatubelysningen är av standardkaraktär och tillför inget estetisk värde 
till platsen. Mängden trafik som passerar korsningen gör det stundvis 
svårt att konversera i gaturummet och de öppna ytorna gör att plat-
sen saknar intimitet. Det finns få möjligheter att välja mellan olika 
väderförhållanden.
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Bild 42 Planteringar utanför kiosken tillför en viss estetik 
till platsen.

Bild 43 Parkeringen utanför kiosken gör att trafiken inte 
kan skärmas av på ett tillfredställande sätt.
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4.3 OMRÅDE 2 - KÖPMANGATAN
Aktiviteter
Nödvändiga aktiviteter som observerats på Köpmangatan är främst att 
förflytta sig mellan olika målpunkter och utföra diverse inköp. De frivil-
liga aktiviteterna är väldigt få vilket beror på avsaknaden av ställen att 
uppehålla sig en längre tid på. Sociala aktiviteter sker främst i de möten 
som sker utanför butikerna i korsningen Köpmangatan/Vasabrogatan. 
Människor hälsar på varandra och stannar ibland en längre stund för 
att föra en konversation på platsen.    

Möjligheter och hinder för kontakt
Köpmangatan har egenskaper som erbjuder såväl möjligheter som hin-
der för kontakt. Platsen har inga väggar som skärmar av och är fri från 
betydande nivåskillnader. Avstånden mellan enheterna är korta, och de 
gående förflyttar sig fram i en låg hastighet längs gatan vilket främjar 
kontakt. Gatan är främst ”ansikte mot ansikte” orienterad men det före-
kommer även enheter som inte har sin entré mot gatan vilket minskar 
främjandet av kontakt.  Det som försvårar möjligheterna till kontakt är 
bilarna som förs fram i en högre hastighet än gående. 

Rumsform
Relationen på Köpmangatan är komplex att analysera. Å ena sidan har 
gatan en samlande effekt på grund av karaktären på enheterna som 
är sammanhållen i form av stadsvillor med främst träfasader och den 
jämna placeringen av enheterna. Bostäder och handel har fungerat i 
samma rum längs Köpmangatan i många år vilket även det bidragit till 
den samlande och integrerade effekten av funktioner. Dock har många 
butiker de senaste åren lagt ner varav en del lokaler står tomma och 
vissa sträckor innehar idag Köpmangatan endast bostäder. De tomma 
lokalerna och delarna med bara bostäder ger en spridande effekt och 

Bild 44 Analyserat område längs Köpmangatan.

Bild 45 Social aktivitet i form av konversation utanför butik. 
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integrationen minskar. Trafiken är inte lika dominant med tung trafik 
som på Kamvägen och Vasabrogatan och fungerar någorlunda integre-
rat med gångtrafikanter.

De butiker som idag finns har skyltfönster med inbjudande effekter i 
och med synliggörande av funktionen, dock har de tomma lokalerna 
med spår av de företag som varit tvungna att lägga ner starkt avvisande 
effekter i rummet. Köpmangatan har odefinierade asfaltsytor som ofta 
används som parkeringsplatser. Detta ger en avvisande effekt för gång-
trafikanter i rummet. 

Skydd
Bristen på tydliga övergångsställen ger en otrygghet i att korsa gatan 
för gångtrafikanter även om gatan inte är lika tungt trafikerad som 
Kamvägen och Vasabrogatan. Den mänskliga närvaron är som störst 
dagtid då flest butiker har öppet sina verksamheter. Den stora mäng-
den med bostäder längs Köpmangatan ger ”ögon på platsen” även när 
verksamheterna har stängt och ökar trygghetskänslan kvällstid. Skydd 
mot regn, snö och värme är bristande. Det enda skydd som observerats 
är mindre tak över entréer. 

Komfort 
Köpmangatan har trottoarer på båda sidor och människor har utrymme 
för att gå bekvämt. Ytan för fotgängare är begränsad när det kommer 
till att korsa platsen med endast ett utsatt övergångsställe mellan kläd-
butiken och jakt- och fiskebutiken. Många parkerar sina bilar längs trot-
toarer och på odefinierade ytor med asfalt som kan utgöra hinder för de 
gående. Primära sittplatser i form av bänkar är obefintliga. Sekundära 
sittplatser går att finna i trappor till butiker. Bullernivån är på en nivå 
som möjliggör konversationer. 

Bild 46 Tom lokal med avvisande effekt i rummet.
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Njutning
Proportioner på enheterna är humana och i relation till människans 
sinnen, rörelser och beteende. De estetiska kvaliteterna på gaturummet 
skulle kunna förbättras med upprustning av fasader, prydligare belys-
ning och få in mer vegetation vilket är bristfälligt. Istället för att gynna 
ytor för bilar att parkera på skulle en bättre miljö för människor att 
uppehålla sig på behövas. Det finns få möjligheter att välja mellan olika 
väderförhållanden. 
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Bild 48 Istället för att gynna ytor för bilar att parkera på skulle en bättre miljö för 
människor att uppehålla sig på behövas.
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Bild 49 Analyserat område längs Vasabrogatan.

Bild 50 Parkerade bilar utanför Coop Konsum kan 
utgöra hinder och avvisa de gående.

4.4 OMRÅDE 3 - VASABROGATAN
Aktiviteter
Vasabrogatan är den gata som förbinder de aktiviteter som sker på 
Kamvägen och de som sker längs Köpmangatan. De nödvändiga akti-
viteter som observerats längs gatan är att handla på Coop Konsum och 
utföra andra inköp, vänta på bussen och förflytta sig mellan olika mål-
punkter. De frivilliga aktiviteterna är väldigt få vilket beror på avsakna-
den av ställen att uppehålla sig en längre tid på. Sociala aktiviteter sker 
främst i de möten som sker utanför busstationen/grill/systembolagets 
ombud, bensinstationen, Coop Konsum och butikerna i korsningen 
Köpmangatan/Vasabrogatan. Människor hälsar på varandra och stan-
nar ibland en längre stund för att föra en konversation på platsen.

Möjligheter och hinder för kontakt
Platsen har inga väggar och de gående förflyttar sig fram i en låg has-
tighet längs gatorna vilket främjar kontakt. Vasabrogatan har en lätt 
krökning och en lutning ned mot vattnet var högsta punkt ligger i kors-
ningen Kamvägen/Vasabrogatan vilket försvårar den visuella kontak-
ten. Avstånden mellan enheterna på Vasagatan varierar i och med upp-
delningen som blir med korsningarna. Entréernas placeringar varierar 
vilket medför att gatan i sin helhet varken är ”ansikte mot ansikte” 
orienterad eller ”rygg mot rygg” orienterad. Det som främst försvårar 
möjligheterna till kontakt är bilarna som förs fram i en högre hastighet 
och den tunga trafiken som ska till busstationen. 

Rumsform
Vasabrogatans lätta krökning och lutning från Kamvägen sett medför 
att gatan blir uppdelad eftersom man inte ser hela stråket från ena än-
den till den andra. Det finns öppna ytor mellan enheterna och karaktä-
ren är varierad. Den enhet som skiljer sig mest är Coop Konsum som är 
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relativt stor med sin karaktäristiska monotona fasad. Bensinstationen 
och busstationen tar till ytan sett en stor plats. Resterande bebyggelse 
är av stadsvillakaraktär. Tillsammans ger detta en spridande effekt.

Trafiken på Vasabrogatan segregerar gångtrafikanter från bilister 
främst dagtid då flödet är som störst. Funktioner på platsen ses som 
integrerade i och med att handel och bostäder fungerar i samma rum. 
Coop Konsum har inneslutande fasad med få chanser till insyn vilket bi-
drar till att platsen stänger in. De parkerade bilarna utmed gatan utan-
för livsmedelsbutiken, trots parkeringsförbjud, kan även utgöra hinder 
och avvisa de gående. 

Skydd
Obefintligheten av övergångsställen ger en otrygghet i att korsa gatan 
för gångtrafikanter även om gatan inte är lika tungt trafikerad som 
Kamvägen. Den mänskliga närvaron är som störst dagtid då flest butiker 
har öppet sina verksamheter. De bostäder som finns längs Vasabrogatan 
ger ”ögon på platsen” även när verksamheterna har stängt och ökar 
trygghetskänslan kvällstid. Skydd mot regn, snö och värme är bristan-
de. Det enda skydd som observerats är mindre tak över entréer. 

Komfort 
Vasabrogatan har trottoarer på båda sidor större delen av gatan och 
människor har utrymme för att gå bekvämt. Ytan för fotgängare är 
starkt begränsad när det kommer till att korsa platsen med inte ett enda 
utsatt övergångsställe. Många parkerar sina bilar längs trottoarer och 
på odefinierade ytor med asfalt som kan utgöra hinder för de gående. 
Primära sittplatser i form av bänkar är obefintliga. Sekundära sittplat-
ser går att finna i trappor till butiker. Bullernivån är hög när främst tra-
fiken till busstationen passerar men är annars på en nivå som möjliggör 
konversationer. 
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Bild 51  Coop Konsums inneslutande fasad ger få
chanser till insyn vilket bidrar till att platsen stänger in.

Bild  52 Vasabrogatan har trottoarer på båda sidor 
större delen av gatan och människor har utrymme för 
att gå bekvämt. 
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Njutning
Proportioner på enheterna är humana och i relation till människans 
sinnen, rörelser och beteende. De estetiska kvaliteterna på gaturum-
met skulle kunna förbättras främst genom prydligare belysning och få 
in mer vegetation vilket är bristfälligt. En bättre miljö skulle behövas 
för att få människor att uppehålla sig i rummet. Möjligheter att välja 
mellan olika väderförhållanden är få. 

Analysens ställningstagande för centrum:
STYRKOR

Aktiviteterna vid Ostens Hus, kiosken Karamellen och Coop • 
Konsum.
Handel, industri och bostäder integrerar.• 

SVAGHETER
Trafikens dominans.• 
Odefinierads ytor.• 
Få sitt- och ståplatser.• 
Spridande effekter i rumsform.• 
Få möjligheter att välja mellan olika väderförhållanden.• 
Svaga estetiska kvaliteter.• 

MÖJLIGHETER
Skapa tydlig mötesplats i korsningen Kamvägen/Vasabrogatan.• 

HOT
Obefintlighet av frivilliga och sociala aktiviteter i centrum pågrund • 
av de svagheter som finns.
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5 FOKUS
5.1 INLEDNING
Resultaten av ortsanalysen och fördjupningen av centrum har samman-
ställts för att ge en helhetsbild av hur situationen ser ut för Burträsk. 
Styrkor och svagheter samt de möjligheter och hot som kan komma ur 
dessa presenteras i en tabell för en enkel överblick. Styrkorna och möj-
ligheterna kan utgöra fokus i framtidens planering genom att förvaltas 
och vidareutvecklas. De svagheter och hot som finns kan utgöra fokus i 
framtidens utvecklande av samhällets strukturer.

Ett flertal fokuspunkter har tagits fram med tillhörande betydelser om 
varför just dessa är viktiga för Burträsk. Fokuspunkterna kan ses som 
rekommendationer för framtida satsningar på orten.
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5.2 FOKUSPUNKTER
Mejeriet•  Burträsk har varit känd för sin Västerbottensost under en 
lång tid och är en stark tillgång för orten. En expandering av Mejeriet 
skulle säkerställa att arbetsplatser får vara kvar och förhoppnings-
vis finns möjligheten att antalet arbetsplatser skulle kunna öka. En 
industri så centralt som Mejeriet ligger ger en speciell prägel på 
centrum. Detta kan i mångas ögon ses som negativt bland annat 
med tanke på trafiksituationen som uppstår med tung trafik genom 
centrum och vad industrikaraktären på fasader ger för stadsbild. 
Samtidigt är det detta som ger Burträsk sin speciella identitet. Att 
Mejeriet får fortsätta ligga i Burträsk är viktigt för att bibehålla or-
tens identitet och behålla de möjligheter som Mejeriet ger för att 
orten ska kunna utvecklas och bli attraktivare. 

Centrum för omkringliggande bygden • Orten har historia som centrum 
för den omkringliggande bygden. Möjligheten att stärka  denna his-
toriska identitet som en mittpunkt för den omkringliggande bygden 
är en styrka som kan göra att Burträsk får bibehålla sin standard 
i den offentliga servicen. Stora hot finns dock med nedläggning av 
handel och service. Därmed behövs stort fokus på att försöka bevara 
det som finns. 

Kulturhistoriskt värdefull miljö • En svaghet för Burträsk är att orten för-
lorade ett viktigt kulturhistoriskt minnesmärke i och med branden 
år 1930 som förstörde kyrkstaden.  Kulturhistoriskt värdefull mil-
jö skapar en identitet för orten och är viktig att underhålla för att 
undvika hotet att andra kulturhistoriska minnesmärken försvinner. 
Styrkor och möjligheter till bevaring ses idag i centrumbebyggelse, 
grönområdet kring kyrkan inklusive campingen, hembygdsgården 
och Smedjeholmen som är utpekade som kulturhistoriska miljöer.
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Tabell 1 Överblick över de styrkor och svagheter samt möjligheter och hot som framkommit genom analys.

HISTORIA & BAKGRUND LANDSKAP & 
GRÖNSTRUKTUR 

TRAFIK HUVUDSTRUKTURER FUNKTIONER & 
FOLKLIV 

CENTRUM 

STYRKOR 
 Ortens historia som 

centrum för 
omkringliggande bygd. 

 Området vid kyrkan är 
tydligt förankrat. 

 Känd för 
Västerbottensosten. 

 Expandering av Mejeriet. 
 Attraktiv arbetsort. 

STYRKOR 
 Vackert läge i 

landskapet. 
 Strandpromenad i 

sydöst. 
 Ytor för lek, spel 

och motion. 
 Kulturhistoriska 

miljöer. 

STYRKOR 
 God 

bilförbindelse 
mellan funktioner 
i samhället. 

 Bussförbindelse 
mellan Burträsk- 
Skellefteå. 

 Korta cykeltider. 
 

STYRKOR 
 Tydliga landmärken 

och områden att 
orientera sig efter. 

 Vasabrogatan som 
sammanbinder 
aktiviteter. 

 Naturlig mötesplats 
Kamvägen/Vasabro-
gatan. 

STYRKOR 
 Offentliga servicen. 
 Möjligheterna till 

rekreation & 
fritidsaktiviteter. 

 Många evenemang 
sommartid som lockar 
folk. 

 

STYRKOR 
 Aktiviteter vid Ostens hus, 

kiosken & Coop Konsum. 
 Handel/industri/bostäder 

integrerar. 

SVAGHETER 
 Minskning av 

bebyggelseutveckling & 
antal invånare. 

 Hög medelålder. 
 Förlorat värdefull 

kulturhistoriskt 
minnesmärke(kyrkstaden) 

SVAGHETER 
 Otillgänglighet till 

potentiella 
offentliga grönytor 
centralt. 

 Skymd sikt mot 
vattnet. 

SVAGHETER 
 Tung trafik på 

Kamvägen. 
 Tung trafik på 

Vasabrogatan. 
 Brister i gc-stråk. 

SVAGHETER 
 Barriäreffekter längs 

vatten, grönområden & 
vägar.  

 Saknad av tydligt 
område i centrum. 

SVAGHETER 
 Minskad handel. 
 Tomma lokaler i 

centrum. 
 

SVAGHETER 
 Trafikens dominans. 
 Odefinierade ytor. 
 Få sitt- & ståplatser. 
 Spridande effekter i 

rumsform. 
 Få möjligheter att välja 

mellan väderförhållanden. 
 Svaga estetiska kvaliteter. 

MÖJLIGHETER 
 Stärkt identitet. 
 Marknadsföra 

Västerbottensosten. 
 Förstärka 

arbetsmarknaden. 

MÖJLIGHETER 
 Utnyttja kvaliteter 

som miljön 
erbjuder. 

 Utöka strand- 
promenaden. 

 Bättre underhåll av 
kulturhistoriska 
miljöer.  

MÖJLIGHETER 
 Ökad pendling 

med 
kollektivtrafik. 

 Främja fler att gå 
eller cykla. 

MÖJLIGHETER 
 Skapa tydliga stråk 

centralt. 
 Skapa tydliga 

mötesplatser centralt. 
 

MÖJLIGHETER 
 Ökad attraktivitet för 

orten genom aktiviteter 
och upplevelser såväl 
sommartid som 
vintertid. 

 

MÖJLIGHETER 
 Skapa tydlig mötesplats i 

korsningen 
Kamvägen/Vasabrogatan. 
 

HOT 
 Fortsatt nedåtgående 

trend i bebyggelse-
utveckling och antal 
invånare. 

 Förlora ytterligare 
kulturhistoriska 
minnesmärken.  

HOT 
 Sämre livsmiljö. 

HOT 
 Effekten på miljön 

av bilens 
dominans. 

 Olyckor i trafiken. 

HOT 
 Mänskliga närvaron i 

centrum minskar. 

HOT 
 Nedläggning av butiker 

och annan service. 

HOT 
 Obefintlighet av frivilliga & 

sociala aktiviteter i 
centrum. 
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Rekreationsområden•  Det vackra läget i landskapet som Burträsk lig-
ger är något som ska tas till vara på och förvaltas. Strandpromenaden 
i sydöst som finns idag är uppskattad och har möjligheter att utveck-
las.  Tillgången till nära grön- och rekreationsområden på orten är 
en viktig del av människornas levnadsvillkor och trivsel samt påver-
kar bostadsområdens attraktivitet. Otillgänglighet till potentiella of-
fentliga grönytor centralt utgör därmed ett hot för utvecklingen av 
rekreationsområden som skulle kunna höja standarden i livsmiljön 
för invånare.

Trafikens dominans•  Den tunga trafiken genom centrum generar hög 
bullernivå och utgör en barriäreffekt för de gående. Fokuspunkten 
syftar bland annat till att integrera biltrafiken och de gående för att 
skapa en bättre livsmiljö för människor i centrum. Möjligheter finns 
att få människor lämna bilen hemma och åka mer kollektivt för att 
gynna ett mer hållbart samhälle. Svagheter finns i gång- och cykel-
nätet där man ofta tvingas ut i biltrafiken. Detta utgör ett hot i och 
med den ökade risken för att en olycka sker.

Stråk•  Tydliga landmärken och knutpunkter är styrkor som kan för-
höja ett stråk till att bli extra tydligt. Möjligheten till att skapa tydliga 
stråk centralt finns vilket kan ha en samlande effekt av de olika akti-
viteterna som sker i centrum. Därmed kan svagheten av ett otydligt 
område i centrum motverkas och hotet om minskad mänsklig när-
varo i centrum kan undvikas.

Evenemang•  Burträsk har många evenemang sommartid och även 
en del vintertid. Det är någonting som genom att bibehållas och ut-
vecklas ytterligare kan ge möjligheten för ökad attraktivitet för or-
ten genom aktiviteter såväl sommartid som vintertid. Evenemang 
som kan fylla skilda önskemål för olika åldrar och intressen.

Mötesplatser centralt•  Det finns goda möjligheter att utveckla mö-
tesplatser centralt. En tydlig mötesplats i korsningen Kamvägen/
Vasabrogatan skulle gynna känslan av stadskärna som idag är vag 
och ge en plats för invånare, ung som gammal att mötas. För att 
främja spontana möten och möjligheter att vistas längre i de of-
fentliga rummen kan antal aktiviteter samt sitt- och ståplatser ökas. 
En ökad vistelse i de offentliga rummen skulle kunna ge mer liv åt 
centrum.
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6 FÖRSLAG
6.1 INLEDNING
Fokuspunkterna som tagits fram är utgångspunkten för de mer ingå-
ende förslagen på fysiska åtgärder för rekreation, trafikstruktur och ett 
samlande centrum. En överblick av förslagen ges nedan.

Förslag ges på hur miljöer för rekreation kan utvecklas och hur dessa 
skulle kunna vara mer tillgängliga. 

Utökad strandpromenad• 
Gallring och odlingslotter• 
Aktivitetsområde• 

Förslag på förbättringar i trafikstrukturen ges som skulle kunna främ-
ja en bättre trafiksituation främst i centrum. 

Omlokalisering av tung trafik• 
Sänkt hastighet och tydliga övergångsställen• 
Kompletterande gång- och cykelstråk• 
Parkering• 
Utveckling av knutpunkt 1, port från söder • 

Vidare ges förslag som kan möta de förändringar som skett under åren 
och satt sin prägel på centrum och som skulle kunna samla samt ge en 
tydligare centrumkärna.

Centrumstråk• 
Utveckling av knutpunkt 2, torg• 

En avslutande beskrivning ges för hur de olika förslagen tillsam-
mans skulle kunna påverka Burträsk till att bli en attraktivare 
ort. Detta bildar en syntes, en helhetsbild för orten. I anknytning 
till syntesen finns en karta över lokalisering av olika förslag som 
föreslås.
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6.2 REKREATION
Aktivitetsområde Ett förslag är att utveckla ett område med parkkarak-
tär med aktiviteter i slutet av Vasabrogatan där det idag finns ett otill-
gängligt grönområde. Boulebana, BMX/skateboard- ramp och lekplats 
är förslag på aktiviteter för olika åldrar. Det är viktigt att området även 
har en tydlig funktion som aktivitetsområde vintertid. Området skulle 
till exempel kunna vara en plats för is- och snöskulpturer, isrutschkana 
och skridskobana. Detta skulle bli ett område där yngre och äldre inte-
grerat kan fungera i samma rum.

Utökad strandpromenad Genom att utöka strandpromenaden till att bli 
ett stråk som sträcker sig från sydöst till nordöstliga sidan fås ett längre 
sammanhängande stråk. Stråket sammankopplats med Vasabrogatan 
varvid en promenad längs vattnet skulle kunna avslutas med att gå ge-
nom centrum, utföra diverse inköp eller stanna upp och prata med en 
bekant. Möjligheten finns även att uppehålla sig på aktivitetsområdet.

Vattnet är en stor tillgång i Burträsk och skulle genom en utökad strand-
promenad kunna användas mer optimalt. För att öka tillgängligheten 
ytterligare föreslås röjning vid vattnet för att få en större kontakt där-
emellan. Röjning tillsammans med belysning är även viktigt för att öka 
trygghetskänslan. Längs strandpromenaden ska det finnas möjligheter 
att sitta och även plats för aktiviteter av olika slag såväl sommar som 
vintertid.

Gallring och odlingar Förutom gallring längs vattnet för en ökad kon-
takt föreslås gallring i den centrala gröna gropen. En gallring skulle i 
förlängningen göra denna mer tillgänglig för rekreation och ge större 
insyn och därmed skapa en tryggare miljö. En del av ytan skulle kunna 
reserveras för mark att utnyttjas till odlingslotter och därmed bli en 

Bild 53 Inspirationsbild, odlingslotter. Området kan bli en mötesplats för invå-
nare med ett gemensamt intresse. Källa: backaberg.blogsome.com

mötesplats för invånare med ett gemensamt intresse men även 
gynna ett ekologiskt hållbart samhälle.
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Den centrala gröna gropen kan 
göras tillgänglig genom att gall-
ra. En del av ytan kan reserveras 
för odlingslotter.

En otillgänglig grönyta 
som kan göras tillgänglig 
genom att utvecklas till 
ett aktivitetsområde.

Strandpromenaden kan 
utvecklas till att bli ett stråk 
som sträcker sig från sydöst till 
nordöstliga sidan.

Bild 54 Karta över förslag på rekreationsområden.
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6.3 TRAFIKSTRUKTUR
Omlokalisering av tung trafik Bussarnas sträckning föreslås ledas om och 
gå via Kyrkogatan för att minska trafiken på Vasabrogatan. Den tunga 
trafiken till Mejeriet är inget som går att få bort om verksamheten ska 
kunna fortsätta ligga där den ligger idag. För att få effekten av minsk-
ning av trafik i centrum behövs en ny led som tar bort en del av den 
genomfartstrafik som finns idag och främst de timmertransporter som 
sker. Vidare utredning behövs för att avgöra om detta är möjligt att ut-
föra väst om samhället. 

Sänkt hastighet och tydliga övergångsställen I centrum föreslås en sänk-
ning av hastigheten från 50 till 30 på Kamvägen, Vasabrogatan och 
Köpmangatan. Genom detta kan bilens dominans minskas och rummen 
bli mer inbjudande för gångtrafikanter. Trafiken tillför rörelse och akti-
vitet till centrum därför är det viktigt att inte helt utesluta trafiken. För 
en tryggare miljö för gångtrafikanter föreslås tydligare och fler över-
gångsställen främst på Kamvägen och Vasabrogatan. Genom att regel-
bundet underhålla linjerna kan problemet att dessa nöts bort undvikas 
och tydliga övergångsställen kan därmed alltid finnas.

Kompletterande gång- och cykelstråk Ett förslag för gång- och cykelväg-
nätet är att det kompletteras för att bli mer sammanhängande. Behovet 
av en trygg väg för unga att färdas till Åbyn kan därmed uppfyllas ge-
nom en separat gång- och cykelväg. Knutpunkt 1 (entrén till samhäl-
let från söder) och knutpunkt 2 (korsningen Kamvägen/Vasabrogatan) 
samt skolan sammankopplas och ett sammanhängande stråk till cen-
trum ges.  Sammanhängande gång- och cykelstråk skulle främja valet 
att gå eller cykla istället för att ta bilen och på så sätt motverka bilens 
dominans i samhället.

Parkering För att främja framkomligheten för gående i centrum skulle 
tydliga platser för vart man parkerar behöva finnas. Genom detta skulle 
en minskning av parkeringar på olämpliga ställen möjliggöras. Ett för-
slag är att denna parkering ligger i nära anslutning till busstationen.

Utveckling av knutpunkt 1, port från söder Entrén till samhället från söder 
består av en fyrvägskorsning och är viktig ur den synpunkt att den ska 
verka som en port in till samhället. Förslaget är att man här tydligt ska 
känna sig välkommen till Burträsk och få en känsla av vad samhället har 
att erbjuda. Genom en cirkulationsplats skulle trafikstukturen bli tydli-
gare och skyltar skulle ge tydliga hänvisningar vart målpunkter ligger. 
För att marknadsföra Mejeriets stora betydelse, både i Burträsk histo-
ria men även framtid, kan ett konstverk kopplat till Ostriket utföras i 
mitten av rondellen.

Bild 55 Inspirationsbild för utveckling av knutpunkt 1. Världens 
största osthyvel symboliserar porten in till Ånäset där 
Västerbottensosten lagras. Källa: www.wikimedia.org
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Sammankopplar
främst knutpunkt 
1 & 2 samt skolan.

Tryggt gc-stråk 
mot Åbyn.

Ger ett samman-
hängande stråk 
till centrum.

Sammankopplar.

Befintliga gc-stråk

Förslag på nya gc-stråk

Bild 56 Karta över hur befintliga gång- och cykelstråk kan sammankopplas med nya.
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6.4 SAMLANDE CENTRUM
Centrumstråk Stråket Vasabrogatan är ett viktigt sådant som förbinder 
olika aktiviteter men har stora brister när det kommer till att uppehål-
la sig i rummet. Detta stråk skulle behöva fler sitt- och ståplatser och 
säkra övergångställen. Genom att smalna av gatan för att minska bilens 
dominans i gaturummet och ha en separat trottoar kantad med vege-
tation förtydigas stråket för gångtrafikanter och en trevligare livsmiljö 
i centrum skulle ges. För att öka den visuella kontakten med vattnet 
är det här möjligt att skapa en siktlinje från Vasabrogatan mot vattnet 
genom att gallra vegetationen som finns längs strandkanten. Siktlinjen 
är värdefull för att skapa en större upplevelse av att vistas i centrum 
och därför rekommenderas ingen ny bebyggelse som eventuellt skulle 
skymma sikten.

Köpmangatan ses inte idag som ett tydligt stråk i centrum på grund av 
den minskade handeln. Även Köpmangatan kan ges bättre trottoar och 
smalnas av för att få ett mer intimt gaturum. De tomma butikslokalerna 
som finns idag bidrar till att centrum känns öde. För mindre orter är 
detaljhandeln svår att påverka med kommunal planering då utbudet är 
beroende av så väl efterfrågan som handelns krav. Det optimala vore 
om de tomma butikslokalerna kunde tas i bruk igen, men eftersom ut-
vecklingen pekar mot minskad handel i mindre orter är en möjlighet att 
ändra funktionen till bostäder och därmed åter ingjuta liv i lokalerna. 
En inbjudande kvalitet är om fasader är öppna och väl underhållna där-
för är det viktigt att inte låta fasader förfalla.

Genom att koppla ihop Vasabrogatan och Köpmangatan med enhetliga 
rumskapande element såsom belysning, möbler och planteringar får 
man två sammankopplade stråk genom centrum. Vintertid ges försla-
get att använda sig mer av belysning för att förstärka stråken och för att 
göra dessa mer attraktiva att uppehålla sig i.

Bild 57 Vasabrostråket idag.

Bild 58 Vasabrostråket efter föreslagna åtgärder.
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Köpmangatan
Vas

ab
rog

ata
nSmalare körbana och lägre 

hastighet för bilar längs båda 
stråken för att minska bilens 
dominans.

Vegetation ramar in och 
förtydligar stråk som knyter 
samman centrum.

Trottoar för tydligt stråk för
gående och övergångsställen
för ökad trygghet

Genom vegetation, belysning, möbler etc. 
kan trevliga rum att vistas i skapas. 
Mindre rum i det större gaturummet 
ger en mer human skala.

Coop Konsum

Buss

Bild 53 Karta över centrumstråk. Visar förslag på hur  Vasabrogatan och Köpmangatan kan se ut.

INTRODUKTION     TEORETISK BAKGRUND     ORTSANALYS     FÖRDJUPAD ANALYS CENTRUM     FOKUS     FÖRSLAG     DISKUSSION     REFERENSER

Bild 59 Det är möjligt att skapa en 
siktlinje från Vasabrogatan för en 
ökad kontakt med vattnet. 

Pilen visar riktningen av siktlinje  
för ökad kontakt med vattnet. 
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Utveckling av knutpunkt 2, torg Den starka knutpunkten Kamvägen/
Vasabrogatan kan utvecklas till att bli en tydlig mötesplats för invå-
nare samt turister. Genom att segregera en del av ytan från biltrafiken 
ges en plats som kan fungera på fotgängares villkor. Detta kan genom-
föras genom att stänga av en del av Buregatan och därmed få en tydli-
gare och säkrare passage mellan kiosken och Coop Konsum som är två 
stora målpunkter i centrum. Parkeringen utanför kiosken föreslås byta 
lokalisering med uteserveringen. På detta sätt blir uteserveringen mer 
integrerad med  de aktiviteter som sker på platsen.

För att definiera platsen kan en annan beläggning på marken använ-
das till exempel med beläggningssten och tillsammans med vegetation, 
spaljéer, belysning samt pollare skapas en inramning. Inramningen 
skulle även hjälpa till att skydda från biltrafikens påverkan på rummet. 
Platsen skulle kunna utvecklas till ett torg som ger förutsättningar för 
att uppehålla sig i rummet. För detta behövs främst primära sittplat-
ser i form av bänkar men även sekundära av olika slag och möjligheter 
att stanna till i rummet. En paviljong skapar en plats som kan erbjuda 
skydd från obehagligt väder samt en plats att uppehålla sig på både stå-
endes och sittandes. Från de nödvändiga aktiviteterna som försiggår i 
denna korsning skulle på detta sätt bättre förutsättningar skapas för 
frivilliga och sociala aktiviteter att äga rum.

Bild 60 Exempel på paviljong, en plats att uppehålla sig på. 
Källa: www.lappset.com
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Torgkarta.

Uteservering riktad mot 
aktiviteter.

Parkering flyttad till att
ligga mot Kamvägen.

Buregatan

Kam
vägen

Kiosk

Paviljong som ger både 
skydd  från obehagligt 
väder samt sitt- och 
ståmöjligheter.

Sittmöjligheter. Primära i form 
av bänkar och sekundära 
i form av t.ex. dekorativa 
stenarrangemang. 

Genom vegetation, 
spaljéer, belysning 
och pollare skapas en 
inramning av platsen.

Bild 61 Karta över utveckling av knutpunkt 2.

Beläggningssten 
tydliggör platsen.

Livsmedelbutik
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Parkering till
livsmedelbutik
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6.5 SYNTES
De olika förslagen påverkar tillsammans till en helhet som skulle kunna 
göra Burträsk attraktivare. När man når fram till Burträsk vid knut-
punkt 1, porten till samhället från söder, får man ett välkommande och 
tydligt första intryck vad orten erbjuder samt hur man tar sig till olika 
målpunkter. Människor ska redan här känna att orten är levande.

Strandpromenaden är ett populärt rekreationsområde som genom ut-
ökningen binder ihop områden. En sammankoppling fås med centrum 
vid aktivitetsområdet med en fortsättning längs Vasabrogatan som ut-
vecklas till ett tydligt centrumstråk. Centrumstråket leder upp till tor-
get, knutpunkt 2 i korsningen Kamvägen/Vasabrogatan, som fungerar 
som en tydlig mötesplats. Den minskade dominansen av bilen, med en 
lägre hastighet för bilar och omlokalisering av den tunga trafiken, ger 
ett tryggare och mer anpassat rum för gående. Tydliga platser för par-
keringar minskar felparkeringar och ökar framkomligheten för gående 
samt ger en tydligare struktur. Centrum blir trevligare att vistas i med 
en mindre dominans av bilen. Ett sammanhållet och tryggt gång- och 
cykelnät ger förutsättningar för att fler väljer att gå eller cykla vilket i 
sin tur också kan ge en minskning av användandet av bilen i samhället.  

Burträsk får en tydlig centrumkärna med två starka centrumstråk som 
förbinder de olika aktiviteterna i centrum. De tydliga länkarna mellan 
olika aktiviteter kan ge en ökad vistelse i centrum då de sätts ihop till 
ett större sammanhang. En promenad längs vattnet kan till exempel av-
lutas med diverse inköp i centrum. En tydligare orientering i sin helhet 
fås. Den högre tillgängligheten till rekreationsområden ger fler förut-
sättningar för sociala och frivilliga aktiviteter. De centrala lokalisering-
arna för dessa områden kan locka fler människor att röra sig i dessa 
områden. Uttrycket ”aktiviteter föder aktiviteter” kan därmed tilläm-
pas. Med mer liv i centrum skapas bättre förutsättningar för att handeln 
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ska kunna överleva på orten. Orten ska kunna ha ett tillfredstäl-
lande utbud för invånare så att en färd in till en större stad inte 
ska behöva vara en nödvändighet. 
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Aktivitetsområde.

Kompletterande
gc-stråk.

Utveckling av
knutpunkt 1.

Utökad strand-
promenad.

Gallring &
odlingslotter.

Utveckling av 
knutpunkt 2.

Parkering.

Centrumstråk.

Bild 62 Karta över lokalisering av olika förslag som ges. 
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7 DISKUSSION

7.1 VALDA METODER
Examensarbetet är det första steget till det fortsatta arbetet med en 
fördjupad översiktsplan för Burträsk. Arbetet skapar en grund för att 
föra en dialog om ortens framtid mellan såväl allmänheten, tjänstemän 
och politiker. En ortsanalys kan utföras på många olika sätt. Jag har valt 
att efter studier av analysmetoder anpassa en egen metod för Burträsk. 
Metoden är anpassad för att passa Burträsk förutsättningar och för att 
belysa de ställda frågorna inför arbetet. Eftersom centrum varit en ak-
tuell fråga inför arbetet har en fördjupning av analysen utförts på just 
denna del av orten. 
 
I min utbildning har Gehl och Lynch varit två uppmärksammade meto-
der i utförande av stadsanalyser varför valet om att fördjupa min kun-
skap i dessa har varit av intresse. Om de två metoderna skulle gå att 
tillämpa på Burträsk var från början inte en självklarhet. Den mindre 
ortens förutsättningar skiljer sig såklart från den större staden, men 
vissa av stadens problem och möjligheter finns även på den mindre or-
ten i en annan skala eller i ett annat sammanhang. Efter att anpassat 
metoderna har båda på ett givande sätt kunnat appliceras på Burträsk. 

Realistisk byanalyse har legat som inspiration och inte följts steg för 
steg som metod. Jag tycker det har varit viktigt att ha med en historisk 
anknytning i ortsanalysen för att få en kännedom om hur orten vux-
it fram. Svårigheten med en mindre ort är att det inte alltid finns till-
gång till lika mycket ingående material som för en större stad. Metoden 
Natur och landskapsanalys har även den i sin helhet legat som inspi-
ration i utformandet av den egna metoden. Genom att använda SWOT 
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har ställningstagandena kunnat sammanfattas för en enkel överblick. 
På detta sätt kan arbetet lätt användas för att föra en dialog mellan olika 
intressenter. 

7.2 OM RESULTATET
Ett flertal ställningstagande har tagits genom analys av orten vilket har 
delats in i styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Fokuspunkter har 
tagits fram som är rekommendationer på var fokus ska ligga och var 
satsningar skulle kunna göras. Mer konkreta förslag har tagits fram för 
rekreation, trafik och centrum. 

Tillgängligheten till rekreationsområden har analyserat och potentiella 
ytor har vidareutvecklats till förslag för mer tillgängliga miljöer för re-
kreation. I förslagen har fokus på människan legat men det är viktigt att 
poängtera att en del grönytor bör bevaras orörda för ett rikt djur- och 
växtliv. Hur trafiksituationen ser ut har studerats och förslag för trafik-
strukturen har givits. Transporterna till och från industriverksamheter 
präglar trafiksituationen i centrum med tung trafik och därmed har för-
slag givits för hur trafikens dominans kan minskas i centrum. Genom 
analys av centrum har det belysts vad som utgör centrum idag och där-
efter har förslag givits på vad som kan skapa ett tydligare centrum. Här 
har Gehls tankesätt om vikten av primära och sekundära sittplatser, 
inbjudande offentliga rum, och hur man kan integrera funktioner varit 
grunden för förslagen. Jag har genom min analys kommit fram till att 
korsningen Vasabrogatan/Kamvägen är den naturliga mötesplatsen i 
centrum med mest rörelse och därmed passar bäst att utveckla till ett 
torg. Att till exempel sätta ett torg på en baksida där inget händer utgör 
en för stor risk att torget kommer att ligga öde.  Ett alternativ till den val-
da lokaliseringen för torget är korsningen Vasabrogatan/Köpmangatan 
där mindre rum i det större gaturummet har utpekats i bildningen av  
centrumstråk. Genom att binda ihop dessa rum,  antingen genom att 
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stänga av en del av Köpmangatan för biltrafik eller göra detta till ett 
gångfartsområde, skulle platsen kunna vara en lämplig rumsbildning 
för ett torg. 

I arbetet har jag inte haft några begränsningar vad gäller kostnader och 
intäkter för förslagen. Det är en stor fråga om det finns medel för att 
förslagen kan genomföras. Min förhoppning är att förslagen ska ligga 
som inspiration till vilka möjliga ändringar som finns och som kan göra 
orten mer attraktiv.  En del förslag kan med relativt enkla medel ge-
nomföras och trots att det inte handlar om stora ändringar bidra till en 
positiv utveckling av orten.   

Mejeriets utbyggnad är svår att i detta läge veta hur det kommer påver-
ka. Den situationen har jag inte på ett rättvist sätt kunnat analysera och 
därför har inte heller förslagen till så stor del färgats av detta faktum. 
Däremot har slutsatsen tagits att Mejeriet utgör en viktig funktion för 
att bibehålla Burträsks identitet.  

7.3 FORTSÄTTNINGEN
Analysen har perspektivet från en planerares roll. Genom till exempel 
intervjuer och enkäter kan även invånarnas syn på orten fås. Vad tycker 
de är Burträsk starka och svaga sidor? Under arbetet har jag kommit 
i kontakt med åsikter från invånare vilket inte har skiljt sig nämnvärt 
från mina egna. Ett vidare arbete skulle vara att undersöka mer ingå-
ende vad invånarna tycker och tänker om sin ort. 

Eftersom inventering och analys har utförts sommartid har fokus där-
med hamnat på Burträsk som en sommarort. En ingående genomgång 
av vinteraspekten har varit svår att utföra. Hur orten fungerar, hur ytor 
används och hur folklivet ändras vintertid har därmed inte observerats. 
I det fortsatta arbetet är det viktigt att gå djupare i analysen om hur 

vintern påverkar orten. 

Hur ska orten kunna konkurrera med större städer och de stora ex-
terna handelsetableringarna? Vad krävs för att stoppa den nedåtgå-
ende trenden i befolkningsutvecklingen? Detta är komplexa frågor för 
många mindre orter runt om i Sverige idag. Den ideella föreningen,  
Burträskbygdens utveckling, stora engagemang för orten är värdefullt 
för dess framtid. Istället för att bara godta att inget händer så kämpar 
de för en god utveckling av orten. I kommunens fortsatta arbete tror 
jag att ett gott samarbete med dessa drivna personer är en viktig ingre-
diens för att hålla orten levande. Det måhända att Burträsk inte ligger 
mitt i världen, men det är en ort som inte ska glömmas bort. 
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