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Vi behöver en gångvänligt och trafiksäkert centrum för att skapa en trivsam shoppingmiljö, säger Emil Vestman, handlare och Svensk handels representant.

BODEN. Ett nytt promenadvänligt 
centrum med en utvecklad  
park och nytt centralt nav för 
bussresenärerna. det är målbil-
den för Bodens nya stadskärna: 
- Ökad trivsel måste vara bra för  
alla som är verksamma i 
centrum, säger Emil Vestman, 
handlare och svensk handels 
representant.

Utredningar, planer och visioner. Nu 
börjar så bilden klarna för hur Bodens 
framtida centrum ska utformas. De två 
alternativ som utretts har ingen negativ 
påverkan för handel och folkliv, tvärt

om är plusfaktorerna flera, 
visar utredningarna. 
 Det politiska beslutet 
kommer tas under hösten.
 Dennis Wikstén, fastig
hetsägare och ordförande i 
Boden C ekonomisk förening 
samt ordförande Boden företa
gare, är positivt inställd till föreslagen:
 – Det är viktigt med ett centralt buss
nav i centrum. Och att göra Kungsga
tan och Kyrkgatan mer tillgängliga för 
gångtrafikanter och cyklister är ett bra 
alternativ för att öka den totala till
gängligheten tycker vi. Ändå kan man 
färdas in via Kyrkgatan med bilar.  

En oro som funnits är hur 
trafikomläggning och en ny 
stadsmiljö skulle påverka 
handeln, men kommunal
rådet Torbjörn Lidberg 

konstaterar att oron tycks 
vara obefogad:

– Handelns egna utredning vi
sar att de föreslagna alternativen inte 
påverkar handeln negativt. Tvärtom 
betonar den här utvecklingen Bodens 
shopping och flanörvänliga centrum
miljö. Ett alternativ har en långsiktig 
lösning för busstrafiken och behåller 
och utvecklar parkmiljön. Det är posi
tivt för Boden.

Emil Vestman Svensk handels repre
sentant, delar den positiva synen på 
förändringen:
 – Det kommer att bli skitbra när 
det blir klart. Vi behöver ett gång
vänligt och trafiksäkert centrum 
för att skapa en ännu mer trivsam 
shoppingmiljö. Båda alternativen 
som presenterats möter det behovet. 
 – Det är butikernas attraktionskraft 
som är viktigast för handelns utveckling, 
men jag ser inga negativa effekter av de 
här alternativen. Ökad trivsel måste vara 
bra för alla verksamma i centrum och 
med en bättre skyltning blir det ett till
gängligare och öppnare 
centrum, slutar Vestman.

”Ett öppnare centrum”
Det känns 
som ett 
attraktivt 
alternativ



Förlängningen av 
hållplatsläger för lokal-

trafi ken gynnar handeln med 
lägen ner mot Kungsbron.

Mycket centralt bussläge 
för lokaltrafi ken.

Alternativ A erbjuder ett mycket centralt 
bussläge för lokaltrafi ken med hållplatslägen 
hela vägen ner mot Kungsbron vilket gynnar 
handeln i den delen av Boden centrum.

Efter att ha tittat på ett stort antal förslag på lösningar för 
miljön i Boden Centrum återstår två förslag, Alternativ A samt 
Alternativ B, att slutgiltigt ta ställning till. Båda alternativen 
påvisar tydliga fördelar inte minst ur trafi ksäkerhetssynpunkt. 
Även eventuell biltrafi k längs Kungsgatan kommer att utredas. 
när beslutet är fattat vilket alternativ som gäller ska hela 
projektet vara färdigställt under hösten 2014. 

Så här kommer centrummiljön att se ut enligt Alternativ A.

A
fÖrsLAg

A ELLEr BVAd tYCKEr du?
Vilket alternativ gillar du bäst? Tyck till på 

boden.se

någrA AV A-ALtErnAtiVEts fÖrdELAr:

• Mycket centralt bussläge för lokaltrafi ken.

• Cyklister och fotgängare hänvisas till gång  och cykelbanor.

• Parkeringarna längs Hellgrensgatan behålls.

• Stadshusparken behåll er sitt nuvarande utseende.

• Förlängningen av hållplatslägen för lokaltrafi ken gynnar handeln 
 med lägen ner mot Kungsbron.

•  Inga trafi kljus som begränsar restiden behövs i korsningen 
Kungsgatan–Kyrkgatan.  Detta underlättar väsentligt för handeln.

• Trafi ksäkerheten prioriteras vid reglering efter Kungsgatan 
respektive Kyrkgatan.

• Trafi ken på Kyrkgatan regleras som ett gångfartsområde där all trafi k 

ÖVrigA gEmEnsAmmA PLusfAKtorEr:

sker i en riktning, söderifrån, förbi Medborgarplatsen mot kyrkan.

• Säkerheten för oskyddade trafi kanter kan tillgodoses på Kungsgatan 
samt i korsningen Kungsgatan–Kyrkogatan då biltrafi k inte är tillåten 
på Kungsgatan mellan Kyrkgatan och Hellgrensgatan.

•  Ökad närhet till Stadsparken för kollektivtrafi kens resenärer.

Stadshusparken 
behåll er sitt nuvarande 

utseende.

Parkeringarna längs 
Hellgrensgatan 

behålls. 



Trafi ken på 
Kyrkgatan regleras som 
ett gångfartsområde där 

all trafi k tillåts passera förbi 
Medborgarplatsen söderifrån.

I ett gångfartsområde sker all trafi k på 
de gåendes villkor. Fordon, även cyklar, 

får inte köras fortare än gångfart, 
föraren har väjningsplikt mot 

gående.(Gäller både i
förslag A och B)

Bredare gång-
ytor/cykelbanor byggs efter 

Kungsgatan istället för sned-
fi ckor för buss. 

Detta medger shopping/fl anerande 
och begränsar inte rörelse mellan 

Kungsgatans norr- och 
sydsida.
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Så här kommer centrummiljön i Boden att se ut enligt Alternativ B. 

Alternativ B erbjuder ett centralt bussnav utan 
korsande trafi k av varken bilar eller cyklar vilket 
ger en ökad trafi ksäkerhet. Tillgängligheten för 
funktionshindrade ökar. 

Efter att ha tittat på ett stort antal förslag på lösningar för 
miljön i Boden Centrum återstår två förslag, Alternativ A samt 
Alternativ B, att slutgiltigt ta ställning till. Båda alternativen 
påvisar tydliga fördelar inte minst ur trafi ksäkerhetssynpunkt. 
Även eventuell biltrafi k längs Kungsgatan kommer att utredas. 
när beslutet är fattat vilket alternativ som gäller ska hela 
projektet vara färdigställt under hösten 2014.

A ELLEr BVAd tYCKEr du?
Vilket alternativ gillar du bäst? Tyck till på 

boden.se

någrA AV B-ALtErnAtiVEts fÖrdELAr:

• Bredare (1,5 meter) gångytor/cykelbanor byggs efter Kungsgatan istället för 
snedfi ckor för buss. Detta medger shopping/fl anerande och begränsar inte 
rörelse mellan Kungsgatans norr och sydsida.

• Ingen korsande bil  eller cykeltrafi k vid bussnav vilket ökar trafi ksäkerheten. 

• Bättre och fungerande ledstråk som också medger ledsagare för synskadade.

• Alla funktionshindrade får en större tillgänglighet främst beroende på avstånd 
och lutning. Likabehandlingsprincipen tillämpas.

• Medger direkt 12 hållplatslägen för busstrafi ken samt släpplägen efter  Kungs
gatan. Detta ger en långsiktig och hållbar lösning.

• Läns och lokaltrafi k ryms på samma utrymme.

ÖVrigA gEmEnsAmmA PLusfAKtorEr:

•  Tillgängligheten till Stadshuset ökar för alla.

•  Kyrkgatans bredd vid 43:an medger dubbelriktad trafi k. Dock i gång
fart med hänsyn till trafi ksäkerheten för oskyddade trafi kanter.

•  Nyetablering av uteservering påverkar inte trafi krytmen.

•  Fler träd planteras efter Kyrkgatan och Kungsgatan. 

•  Handeln påverkas marginellt oavsett alternativ och inom 1 procents 
felmarginal enligt handelns egen utredning.

•  Förbättrade luftvärden uppnås då biogasbussar dominerar.

•  Bodens centrum förlängs efter Kungsgatan mot Kungsbron vilket 
gynnar handeln i delen mot Kungsbron.
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B
fÖrsLAg

 

Det nya 
bussnavet klarar direkt 

12 hållplatslägen. Släpp-
lägen för ytterligare bussar 

fi nns även utmed Kungs gatan. 
Ingen korsande bil-  eller cykeltrafi k 

vid bussnavet vilket ökar 
trafi ksäkerheten. 



Kommunledningsförvaltningen, Kansli och informationskontoret, 961 86 Boden. tel: 0921-620 00 vx. fax: 0921-140 72.

1. Varför gör ni detta?

– Vi gör detta med hänsyn till det ny
bygge, 43:an, som skapats i centrum, 
och det tidigare beslut som fattats i 
kommunfullmäktige. Vi vill säkra en 
långsiktig trafiklösning som är säker 
och som gynnar handel, medborgare, 
turism och trafikanter. Vi vill hitta en 
långsiktig lösning för kollektivtrafiken 
som medger persontrafik, arbetspend
ling och sjukhusresor.

2. Vilka alternativ har funnits?

– Vi har tittat på att flertal olika alterna
tiv och har till slut landat i ett alternativ 
A och ett alternativ B. Vi kommer även 
att titta på om vi kan möjliggöra en lös
ning för biltrafik efter Kungsgatan. Det 
politiska beslutet fattas i höst.

3. Vad har varit fokus?

– Vi har lagt största kraften på trafik

säkerheten och framför allt närheten 
för gående, cyklister och funktions
hindrade samt tillgängligheten för bil
trafik. Vi har också tittat över parke
ringsbehovet som enligt handelns egen 
undersökning i dag inte är för litet men 
vi kommer trots detta att utöka antalet 
centrumnära parkeringar så att han
deln ska ha möjlighet att växa.

4. Hur behandlas kollektivtrafiken?

– 2010 hade vi 437.000 resande till 
centrum vilket betyder att vi tappat cir
ka 100.000 resande. Vi har ett krav på 
oss från Regionala Kollektivtrafikmyn
digheten att öka detta med mellan 10 
och 15 procent under den kommande 
femårsperioden. 

5. Hur har prioriteringsgången sett 
ut under arbetet?
. Säkerheten för oskyddade trafikanter  
  och bra tillgänglighet. 

. Länstrafiken och lokaltrafiken i ett    
  gemensamt bussnav. 
. Bussarna längs Kungsgatan.
. Stadsnära parkeringar. 

6. när ska allt vara klart?

– Hösten 2014. Det är dags att fylla 
igen alla gropar och hål nu. En gång 
för alla.

Bodens gatuchef Joakim Kyräs står inför ett vägval gällande Bodens centrums uteende i framtiden. Två alternativ har tagits fram och ett av dessa kommer att väljas.

Så här ser den nuvarande trafiklösningen ut i centrala Boden. Den kommer att gälla  
tillsvidare fram till dess att ett politiskt beslut om centrums nya utformning har fattats.

"Långsiktig trafiklösning"
Boden kommuns gatuchef Joakim Kyräs ger här svar på sex snabba 
frågor kring utvecklingen av centrum:


