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INLEDNING 

UPPDRAG 

Detta kunskapsunderlag om kulturmiljövärden i Bodens centralort har utförts av 
Norrbottens museum på uppdrag av Bodens kommun, Samhällsbyggnadskontoret 
och KFU. Arbetsgruppen har utgjorts av Daniel Melchert, bebyggelseantikvarie God 
Bostad Kulturmiljökonsult, Staffan Nygren, fotograf vid Norrbottens museum och 
Sara Hagström Yamamoto, avdelningschef vid Norrbottens museum. Från 
kommunen har Sofia Bergvall, Detlef Barkanowitz och Behnaz Ghoncheh utgjort 
styrgrupp. Sofia Bergvall har också gjort kartorna i rapporten. Uppdraget har gällt 
stadens bebyggelsemiljöer med inriktning på riksintresseområde för 
kulturmiljövården (RI) och objekt/miljöer som är byggnadsminnen enligt 
kulturmiljölagen (KML) eller förordning om statliga byggnadsminnen (FSBM).  

SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Kulturmiljöunderlaget ska användas i arbetet med att bevara och utveckla 
kulturmiljöerna i centralorten och som ett underlag vid sammanvägning av 
motstående intressen i samhällsplaneringen. Det långsiktiga målet med 
kulturmiljöunderlaget är att säkerställa kulturhistoriska värden och att tillhandahålla 
ett planeringsunderlag inför framtida exploateringar eller andra förändringar utan att 
kulturvärdena påverkas negativt. En levande, attraktiv och välbevarad kulturmiljö 
bidrar till att ge en rik livsmiljö och till att stärka den lokala identiteten. 

Underlaget ska ge en överblick om centralortens uppbyggnad och framväxt. De olika 
stadsdelarna beskrivs överskådligt avseende karaktär och funktion, avsikten är alltså 
inte att uppnå samma detaljeringsgrad som i till exempel ett bevaringsprogram. 
Miljöer med höga värden ska lyftas fram. De typiska karaktärsdragen ska beskrivas 
och användare ska få förståelse för hur kulturmiljöerna har skapats och förändrats 
över tid. För de områden, miljöer, byggnader och anläggningar som utpekats som 
värdefulla ur kulturmiljösynpunkt föreslås rekommendationer/riktlinjer för ett 
tillvaratagande.  

AVGRÄNSNING 

Undersökningsområdet är geografiskt avgränsat till Bodens centralort som förutom 
centrum inkluderar bostadsområdena Prästholmen, Björkelund, Erikslund, Fagernäs, 
Torpgärdan, Sanden och Lundagård/Sveafältet samt det stora regementsområdet på 
östra sidan av Luleälven. För den geografiska avgränsningen svarar kommunen. 
Ingen tematisk avgränsning har gjorts utan inom det utpekade området behandlas 
alla typer av bebyggelsemiljöer.  
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Karta över Boden som visar avgränsning för undersökningsområdet samt indelningen för de tio olika 
delområdena. Karta från Bodens kommun. 

En tidsmässig avgränsning vid värdering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse har 
satts till minst 30 år för att man ska få ett tillräckligt historiskt perspektiv. Bebyggelse 
tillkommen efter cirka 1980 har således inte värderats utifrån ett kulturhistoriskt 
perspektiv, vilket innebär att denna vid en framtida översyn kan komma att 
klassificeras som värdefull. Uppfattningen om vad som är kulturhistoriskt värdefullt 
präglas av strömningar i den egna tiden och är på så vis tidsbunden. Framtiden 
kommer att se annorlunda på 1980- eller 90-talets bebyggelse. 

Underlaget ska ge en bred översikt av bebyggelsen i centralorten med fokus på det 
inom centralorten utpekade riksintresseområdet för kulturmiljövården och de 
byggnader/anläggningar som är kyrkliga kulturminnen eller byggnadsminnen genom 
KML eller FSBM:  

• Boden riksintresseområde [BD 74] 

• Bodens stationshus 

• Regementsområdet fd A 8  

• Bodens garnison (intendenturanläggningen och kommendantbyggnaden) 

• Överluleå kyrka 

• Lundagårds begravningsplats 

Exempel på frågor som behandlats i detta arbete är:  

• Vilka är de framträdande karaktärsdragen, strukturerna och detaljerna för de 
olika stadsdelarna?  
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• Vilka områden, miljöer, byggnader eller anläggningar är särskilt värdefulla ur 
kulturmiljösynpunkt?   

• Var finns värdekärnorna och vad kännetecknar dessa? 

• Hur är aktualitet (avgränsning, beskrivningar och skyddsföreskrifter) för 
riksintresseområde och byggnader skyddade av KML eller FSBM? 

• Vilka är de framträdande karaktärsdragen i centralortens framväxt?  

• Hur speglas sociala skiktningar i bebyggelsemiljöerna?  

METOD OCH URVALSPROCESS 

Studien har utförts under sommaren 2015 och behandlar bebyggelsemiljöer i vid 
mening inom Bodens centralort. Arbetsmetoden är baserad på den av 
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) rekommenderade DIVE-analysen (Describe, Interpret, 
Valuate, Enable – Beskriva, Tolka, Värdera, Aktivera). Det är en metod för att 
analysera kulturmiljövärden i landskapet. Metoden utgår ifrån vad dagens landskap 
och miljö berättar om områdets ursprung, utveckling och karaktär. Kulturhistorisk 
värdering och urval är baserat på Plattform kulturhistorisk värdering och urval – 
Grundläggande förhållningssätt för arbete med att definiera, värdera, prioritera och utveckla 
kulturarvet 2015-01-19 samt Kulturhistorisk värdering av bebyggelse, Axel Unnerbäck, RAÄ. 

Information om områdets historia och utveckling har samlats från tidigare 
inventeringar och utredningar, äldre kartor, fotografier/flygfotografier, litteratur och 
informella samtal med boende i Boden. Bebyggelseantikvarie Daniel Melchert har 
utfört fältstudier i varje delområde samt studerat dem utifrån jämförelse av äldre 
planer, fotografier och kartor samt för enstaka byggnader även ritningar. Utifrån den 
insamlade kunskapen har miljöerna tolkats och beskrivits fram till dagsläget. Fokus 
har legat på hur historiskt läsbara och fattbara de fysiska spåren är i dagens landskap. 
Miljöerna har fotograferats av fotograf Staffan Nygren och Daniel Melchert. 
Bebyggelsemiljöerna har studerats från allmän väg eller offentligt tillgängliga platser 
och berör exteriörer. Det har inte funnits utrymme att även bedöma eventuella 
kulturhistoriska värden av bebyggelsemiljöernas interiörer.  

Kulturhistoriskt värdefulla miljöer kan sällan isoleras till enskilda byggnader utan 
omfattar även omgivning. I detta kunskapsunderlag har de beståndsdelar som 
tydliggör en kulturhistoriskt värdefull miljö ringats in. Dessa beståndsdelar redovisas i 
ett separat GIS-skikt av kommunen. Dock bör man i all samhällsplanering ta hänsyn 
till omgivande bebyggelse och helheter i miljöerna. 

DISPOSITION 

Efter inledning följer en diskuterande del om kulturhistoriskt värde och 
klassificering, om reglering och lagstiftning samt en avstämning kring befintliga skydd 
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avseende riksintresse och byggnadsminnen/kyrkliga kulturminnen (avgränsningar, 
beskrivningar, relevans) inom behandlat område.  

En beskrivning av centralortens historiska utveckling följer med start ungefär med 
kyrkan, det vill säga de äldsta byggnader/strukturer som fins kvar i dagens Boden. 
Fokus ligger på 1900-talet och kanske framför allt dess senare hälft, som verkar vara 
dåligt utforskat. Detta avsnitt behandlar kortfattat befolkningsutveckling, näringar, 
transporter, administration och militär och hur detta visar sig i kartläggning, 
planering och bebyggelse i Boden.  

Därefter presenteras de olika stadsdelarna i ungefärlig kronologisk ordning (alltså 
ungefär i den ordning de anlagts/byggts ut) men också så att det blir lätt att följa 
geografiskt: 

1. Centrum 

2. Prästholmen 

3. Björkelund  

4. Lundagård–Sveafältet (civila delen) 

5. Lundagård–Sveafältet (del av Bodens garnison) 

6. Lundagård–Sveafältet (f.d. regementsområdena A 8, Ing 3) 

7. Sanden 

8. Torpgärdan 

9. Erikslund 

10. Fagernäs 

De olika stadsdelarna beskrivs med bebyggelsehistorik och karaktärsbeskrivning. 
Varje område presenteras också med foto och kartor. Det är inte ett foto på varje hus 
utan miljöbilder och exempelbilder. Fotografierna föreställer företrädesvis exempel 
på kulturhistoriskt värdefulla miljöer, varför en del av bildtexterna är förtydligande. 
Samtliga fotografier är tagna av Staffan Nygren eller Daniel Melchert sommaren 
2015.  

Efter historik och beskrivning följer för varje delområde en kulturhistorisk värdering 
som dels tar upp redan uppmärksammad (skyddad) kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse, dels de kulturhistoriskt värdefulla karaktärsdrag och betydelsefulla 
beståndsdelar som uppmärksammats 2015. Dessa lyfts fram i punktform under några 
olika rubriker. Varje delområde avslutas med riktlinjer eller rekommendationer för 
förvaltning och utveckling. Rapporten avslutas med referenser och för att öka 
läsbarheten med en ordförklaring av arkitektur-, bygg- och plantermer.  Här är det 
också tillfälle att kort lyfta fram några allmänna rekommendationer vid ändring av 
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bebyggelse (detta avser inte byggnadsminnen eller kyrkliga kulturminnen med 
specifika bestämmelser utan mer vardaglig bebyggelse).  

KÄLLOR 

Underlag till Kulturmiljövärden i Bodens centralort har varit historiska kartor och 
ortofotografier på Lantmäteriet, detalj-/stadsplaner, ritningar samt diverse 
arkivhandlingar rörande planläggning och byggande från Bodens kommun, äldre 
fotografier och handlingar rörande Boden i Norrbottens museums arkiv, litteratur i 
bred bemärkelse samt i någon mån muntliga uppgifter från personer boende i Boden.  

Tidigare utförda arbeten med anknytning till bebyggelsestudier i Bodens kommun är 
Bevaringsförslag för Bodens centralort framtaget av Norrbottens museum 1978, 
Militärarkitektur i Boden av Mats Ahnlund för Umeå universitet 1990 samt 
Bebyggelseinventering 2011-05-09 avseende de tidigare regementsområdena för Bodens 
Ingenjörskår (Ing 3) och Bodens Artilleriregemente (A 8) framtaget av Tage Isaksson 
Arkitektkontor. Här kan också nämnas Att närma sig BODEN, examensarbete i 
landskapsarkitektur, SLU Alnarp (uå) av Viktoria Arvidsson och Stina Karlsson.  
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KULTURHISTORISKT VÄRDE 

Det vi i dag betraktar som kulturmiljöer har skapats ur olika socialhistoriska och 
kulturhistoriska processer. Kulturmiljöarbetet innebär med andra ord att förvalta den 
historia som finns avspeglad i platserna omkring oss. Många av dessa miljöer kan 
också inrymma stora estetiska värden. Andra är kanske mindre anslående, men kan 
ändå vara värda att bevara eftersom de speglar viktiga historiska skeenden.  

         
Bild 1. Ing 3:s kanslihus är en arkitektritad         Bild 2. Kyrkstugor från tiden då Boden var en  
byggnad med stora estetiska värden.        bondby. Husen är inte direkt anslående men  
          speglar Bodens äldsta historia och dåtida 
          byggnadstraditioner.  

Med kulturhistoriskt värde avses all den information som finns lagrad i miljön runt 
omkring oss. Dessa miljöer fungerar som ett historiskt källmaterial där man kan 
studera exempelvis olika tekniska, ekonomiska, sociala och kulturella aspekter. Varje 
tid producerar sina särskilda miljöer, sina kulturarv, vars utformning präglas av 
rådande samhällsförhållanden. På så vis skapar varje tidsepok sina specifika 
karaktärsdrag. Mängden information som en miljö har är därför beroende av hur 
välbevarade dessa karaktärsdrag är. Dessa karaktärsdrag framträder tydligare i hela 
miljöer än i enstaka objekt och detta underlag är därför fokuserat på 
sammanhängande områden.   

 

Bild 3. HSB-hus från 
1946-47 i kvarteret Mimer 
där tilläggsisolering, nya 
fönster, dörrar och 
skärmtak gör det svårt att 
datera huset och på så vis 
utläsa något om 
byggnadens historia. 
Kanske kan man hävda 
att tilläggsisoleringen är 
karaktäristisk för 1970- 
och 80-talens ambitioner 
att spara energi.  
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Kulturhistoriskt värde är inget entydigt begrepp utan består av ett komplex av värden 
som kan delas in i dokumentvärden, upplevelsevärden samt övergripande och/eller 
förstärkande värden. Till dokumentvärdena räknas byggnadshistoriska, 
teknikhistoriska, samhällshistoriska, personhistoriska värden med mera. Dessa värden 
är absoluta, objektiva och kan lätt jämföras med motsvarande värden i byggnader 
från andra områden eller regioner. Ålder är här ett värde, men inte i sig själv utan i 
relation till andra värden och upplysningar om byggnadernas historia. Värdena kan 
berätta om tekniska innovationer i konstruktionen, planlösningar, byggnadsdetaljer, 
på vilket sätt byggnaderna har använts, vilka samhällsfunktioner som bedrivits i 
byggnaderna, hur man levt och umgåtts, betydelsefulla personers födelsehem 
etcetera. Samtliga dokumentvärden belyser på olika sätt olika sidor av den historiska 
utvecklingen i ett område.  

         
Bild 4. Lundagårdsskolan har stora byggnads-        Bild 5. Den så kallade Eyvind Johnson-stugan  
historiska och samhällshistoriska värden.        har framför allt personhistoriska värden.  

Till dokumentvärdena kan läggas upplevelsevärden. Upplevelsevärden kan vara 
självständiga men också verka förstärkande på övriga värden, ofta är de oberoende av 
ålder. En byggnads arkitektoniska värde är ett sådant, bedömt såväl efter estetiska 
kriterier som efter de förutsättningar som gives utformningen. Bland 
upplevelsevärdena räknas också patina, symbol- och identitetsvärden liksom 
traditionsvärden. Värdet är viktigt som ett rent kvalitetsvärde, för 
skönhetsupplevelsen och som förebild för nybyggnation. Ett annat värde är 
kontinuitetsvärdet, som kan finnas i en annars betydelselös byggnad om den genom 
sin närvaro beskriver en kontinuitet.  

         
Bild 6. Sparbankshuset har arkitektoniskt värde         Bild 7. Bostadshus från 1920-/30-tal vid  
men också symbol- och identitetsvärden.         Drottninggatan. Huset har patina och för  
          boende i Boden också kontinuitetsvärde.  
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Övergripande dessa båda värdekategorier finns begrepp som verkar förstärkande på 
de övriga. Äkthet, autenticitet är ett sådant värde, grundat dels på graden av 
ursprunglighet, helhetskaraktär, dels på en bedömning av äkthet. Kvalitetsvärden 
avseende såväl konstruktion, byggnadsmaterial, arkitektur med mera är en viktig 
övergripande aspekt på samma sätt som graden av sällsynthet eller representativitet. 
Sällsynthet har länge setts som förstärkande värde vid en bedömning, vilket även 
representativitet numera anses vara. Det som är karaktäristiskt för en tid kan vara 
utan betydelse för dem som lever i dess samtid men av ett annat och större värde för 
kommande generationer.  

 

Bedömning av bebyggelsemiljöerna grundar sig på en sammanvägning av dessa 
värden. Betoningen ligger dock i huvudsak på den lokala miljön och det specifikt 
intressanta för Boden. I föreliggande kulturhistorisk värdering har inte byggnadernas 
tekniska status, eller framtida förändringsbehov vägts in. 

I detta underlag redovisas bebyggelsemiljöer som bedöms vara särskilt värdefulla från 
kulturhistorisk synpunkt. De värdefulla miljöerna är:  

• kvarters-, gatu- och tomtstrukturer från olika epoker 
• bebyggelse som är representativ eller typisk för sin tid eller sin byggnadstyp  
• bebyggelse som är välbevarad eller i ursprungligt skick  
• bebyggelse som har ett högt konstnärligt egenvärde  
• bebyggelse eller grönstrukturer som berättar något om sin tid 
• betydelsefulla landmärken, siktlinjer, platsbildningar eller mötesplatser 

Bebyggelsen är dokument som berättar om byggande och stadsplanering, politiska 
målsättningar och välfärdssamhällets framväxt.  

 

 

Bild 8. Transformatorstation från 1908. Byggnaden 
har en utformning som är representativ för den första 
generationen av denna byggnadskategori. Nu mer än 
100 år senare finns inte många kvar och byggnaden får 
ses som sällsynt. När denna byggnad uppfördes sågs 
den nog som tämligen obetydlig medan man i dag 
snarare fascineras av den omsorg man lade på denna 
anläggning, särskilt om man jämför med hur olika 
elbyggnader ser ut i dag.  



11 
 

KULTURMILJÖHÄNSYN VID PLANERING OCH 
BYGGANDE. VAD SÄGER LAGEN? 

Kulturarvet och kulturmiljön är en gemensam tillgång som delas av alla. Det innebär 
att alla också har en skyldighet att förvalta detta arv och denna tillgång på bästa 
möjliga sätt. Kulturmiljölagen (KML) inleds med en så kallad portalparagraf: ”Det är 
en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla. 
Såväl enskilda som myndigheter skall visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön.”  

KULTURMILJÖLAGEN, FÖRORDNING OM STATLIGA 
BYGGNADSMINNEN OCH RIKSINTRESSE 

Länsstyrelsen fattar beslut enligt KML om vilka byggnader som skall skyddas som 
byggnadsminnen, den starkaste form av skydd en byggnad kan få. En byggnad kan 
förklaras för byggnadsminne om den har ett synnerligen högt kulturhistoriskt 
värde eller ingår i ett bebyggelseområde med ett synnerligen högt kulturhistoriskt 
värde. Ingenting får ändras, rivas eller tillföras ett byggnadsminne utan tillstånd från 
länsstyrelsen, och fastighetsägaren har skyldighet att underhålla byggnaderna så att 
det kulturhistoriska värdet inte förminskas. KML reglerar också skyddet av 
kyrkobyggnader, kyrkogårdsmark och begravningsplatser som anlagts före 1940. 
Även fornlämningar skyddas av KML och får inte tas bort utan länsstyrelsens 
tillstånd.  

En statlig byggnad får förklaras för statligt byggnadsminne, om den har ett 
synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller ingår i ett bebyggelseområde med 
ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde enligt förordning om statliga 
byggnadsminnen. Bestämmelserna om statliga byggnadsminnen i denna förordning 
får också tillämpas på parker, trädgårdar eller andra anläggningar. Frågan om en 
byggnad ska förklaras för statligt byggnadsminne prövas av regeringen efter en 
framställning från Riksantikvarieämbetet. 

Värdefulla kulturmiljöer kan även skyddas enligt den centrala miljölagstiftningen, 
miljöbalken. Hit hör de cirka 1700 områden som är av riksintresse för 
kulturmiljövården. Miljöbalken kräver att en så kallad miljökonsekvensbeskrivning 
ska göras vid exploatering inom ett riksintresseområde för kulturmiljövården. En 
miljökonsekvensbeskrivning ska identifiera, beskriva och bedöma verksamhetens 
effekter på kulturmiljön. Länsstyrelsen har en central roll även i detta sammanhang.  

PLAN- OCH BYGGLAGEN 

Plan- och Bygglagen (PBL) är ett kommunalt redskap som reglerar hur städer, 
tätorter och landsbygd skall planeras och bebyggas på ett sätt som tillgodoser både 
allmänna och enskilda intressen. Om ett områdes kulturhistoriska värde har 
identifierats och redovisats finns ökade möjligheter att hävda dessa i den kommunala 
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planeringen och bygglovshanteringen genom PBL, huvudsakligen genom följande tre 
paragrafer:  

Hänsynskrav PBL 2:6§: "Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska 
bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och 
intresset av en god helhetsverkan".   

Förvanskningsförbud PBL 8:13§: ”En byggnad som är särskilt värdefulla från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.” Det samma gäller 
tomter, anläggningar eller bebyggelseområden som är särskilt värdefulla. Om 
byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras (PBL 
8:14§). 

Varsamhetskrav PBL 8:17§: ”Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras 
varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, 
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.” Detta gäller alltså alla 
byggnader, inte bara de som utpekats i exempelvis kunskapsunderlag eller 
detaljplaner.  

Vid bygglovsprövning bedöms huruvida den önskade byggnadsåtgärden 
överensstämmer med detaljplanebestämmelser och med PBL:s generella regler, bland 
annat med hänsyn till trafik, stads- eller landskapsbild samt förhållanden på 
granntomter och i omgivningen, kraven på varsamhet och skydd mot förvanskning 
etcetera. En ansökan skall enligt PBL 9:21 § "vara skriftlig och innehålla de ritningar, 
beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen." För kulturhistorisk värdefull 
bebyggelse kan sådana "andra uppgifter" vara antikvarisk förundersökning och 
kontrollplan av kulturvärden. Det åligger den enskilde byggherren att följa de ovan 
nämnda lagreglerna i rimlig utsträckning även i de fall då inget bygglov krävs. 

Vid detaljplaneläggning eller upprättande av områdesbestämmelser kan juridiskt 
bindande skydds- och varsamhetsbestämmelser meddelas. Skyddsbestämmelser, 
vanligtvis betecknade med q, brukar förenas med rivningsförbud. I vissa fall tillämpas 
även Q (kulturreservat), till exempel i samband med byggnadsminnen, där 
bevarandeintresset är det centrala och byggnadens användning är underordnad detta 
intresse. I planbestämmelserna kan dessutom ges konkreta utformningskrav i fråga 
om material och utförande, liksom att bygglovsplikten kan utökas. Exempelvis kan 
underhållsåtgärder, trädfällning med mera göras lovpliktiga där detta anses befogat. 
Innan nya detaljplaner eller områdesbestämmelser antas, måste berörda 
fastighetsägare få möjlighet att yttra sig, till exempel angående de praktiska och 
ekonomiska konsekvenserna av de föreslagna skydds- och 
varsamhetsbestämmelserna.  

Bedömningsgrunden kan förändras angående vilka yttre åtgärder som väsentligt 
ändrar byggnadens karaktär och därigenom kan anses bygglovspliktigt, till exempel 
vid ommålning, fönsterbyte eller ändring av skorsten och andra byggnadsdetaljer. 
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Vad som anses ändra byggnadens karaktär och således är bygglovspliktiga avgörs från 
fall till fall. Lagstiftningen är inte ett förbud mot förändringar, men de ändringar som 
görs ska utgå från byggnadens förutsättningar. 
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LAGSKYDDAD BEBYGGELSE I BODEN 

Delar av Bodens centralort ingår i riksintresse för kulturmiljövården och har ett 
lagskydd genom miljöbalken. Inom undersökningsområdet finns också enstaka 
byggnader/anläggningar som är byggnadsminnen/kyrkliga kulturminnen och skyddas 
av KML samt statliga byggnadsminnen och skyddas av FSBM. Dessa är: 

• Bodens stationshus, byggnadsminne 
• Regementsområdet fd A 8, byggnadsminne 
• Intendenturanläggning och kommendantbyggnad inom Bodens garnison, 

statligt byggnadsminne 
• Överluleå kyrka, kyrkligt kulturminne 
• Lundagårds begravningsplats, kyrkligt kulturminne 

Ett antal byggnader inom undersökningsområdet har vidare försetts med skydds- 
eller varsamhetsbestämmelser genom detaljplan eller områdesbestämmelser (se 
kartbild nedan).  

 
Skyddad bebyggelse i Boden. Kartbilden visar bebyggelse som skyddas av KML, FSBM eller PBL. 
Karta från Bodens kommun. 



15 
 

Nedan görs en genomgång av de olika anläggningar/byggnader som skyddas genom 
KML eller FSBM eller som berörs av riksintresseområde och skyddas genom 
miljöbalken. 

RIKSINTRESSET FÖR BODEN [BD 74] 

Riksintresset för Boden [BD 74] sträcker sig utanför centralorten och ingår i ett 
kluster av områden som omfattar en mängd miljöer och anläggningar med 
anknytning till Bodens fästning. Motivtexten för Boden [BD 74] är: Militär miljö och 
garnisonsstad som speglar Sveriges försvar och försvarspolitik under 1900-talet vid en strategiskt 
belägen knutpunkt för landsvägar, vattenvägar och järnvägar. Som uttryck för riksintresset 
anges: Flera regementen med kasernbyggnader, förrådsbyggnader, verkstäder och andra byggnader 
och anläggningar samt öppna exercisplatser. Bergfort, skyttevärn, stridsvagnshinder, skjutbanor och 
vägsystem. Bostäder och servicefunktioner som hör samman med de militära etablissemangen. Den 
civila staden, och därmed största delen av det aktuella undersökningsområdet, ingår 
således inte i riksintresseområdet.  

 
Karta över Boden med riksintresse för kulturmiljövården markerade. Det som berörs i denna 
undersökning är del av K74a. Karta från Bodens kommun.  

I enlighet med motivtexten är det de före detta regementsområdena samt områden 
som ingår i Bodens garnison inom undersökningsområdet som är aktuella i denna 



16 
 

undersökning. Texten till riksintresset Boden är kortfattad men en del ledtrådar finns 
(gäller för utredningsområdet): regementen med de olika byggnader och 
anläggningar, exercisplatser samt bostäder och servicefunktioner som hör till den 
militära verksamheten. Det är alltså detta som ska värnas så att uttrycket för 
garnisonsstaden och 1900-talets försvarspolitik inte förminskas. Det är inte ett 
förbud mot ändringar men de ska göras utan att påtagligt skada kulturmiljön. Vad 
som är en påtaglig skada bedöms av länsstyrelsen vid varje enskild åtgärd eller 
ändring av verksamhet. Detta bedöms i samband med att kunskapsunderlag eller 
konsekvensbeskrivning upprättas. Det går därför inte att i förväg skriva vad som är 
en påtaglig skada. Men några riktlinjer kan anges: 

• Kaserner och kansli ska vara de dominerande byggnaderna med bibehållande 
av symmetrisk struktur och arkitektoniskt uttryck. 

• Exercisplatser hållas öppna, utan att marken hårdgörs, och siktlinjer 
bibehålls. 

• Befintliga byggnader – tillkomna under 1900-talet för försvarsmaktens behov 
– ska bevaras och underhållas så att det kulturhistoriska värdet inte minskar. 
(Här får man sannolikt göra någon form av klassificering och utelämna 
modernare och enklare byggnader för att inte hanteringen ska bli helt 
orimlig.)  

• Nya tillägg i form av mindre byggnader/magasin bör anpassas till omgivning 
i skala, takform, byggnadsmaterial och kulör. De bör också inpassas i miljön 
med bibehållande av siktlinjer och hierarkisk struktur. 

• Trädgårdar, planteringar, staket, murar och vägar bevaras och vårdas så att 
deras betydelse i helhetsplaneringen kan utläsas.  

• Militärarkitekturen med den slutna och till material, form och färg 
samordnade bebyggelsen ska även fortsättningsvis framträda som egenartad 
och skilja sig från vad som i övrigt byggts och byggs.  

• Kasernområdena med de äldsta militära anläggningarna ska hållas separerad 
från annan bebyggelse så att de tydligt upplevs som egna miljöer. 

 

Bild 9. F.d. A 8 med 
kaserner och 
kanslibyggnad ingår i 
riksintresse BD 74 och 
är samtidigt 
byggnadsminne.  
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Aktualitet gällande befintliga skydd avseende avgränsning, beskrivning och relevans 
bedöms som fullt giltiga. Beskrivningen är väldigt kortfattad men samtidigt lättolkad 
då det rör bebyggelse och anläggningar med koppling till Bodens garnison och 
militärmakten. Relevansen bör inte förminskas av att en del regementsområden 
övergått till civil verksamhet – det är ju fortfarande anläggningar kopplade till 1900-
talets svenska försvar och försvarspolitik. Inom riksintresset Boden BD 74 finns 
också ett byggnadsminne, före detta regementsområdet A8, och ett statligt 
byggnadsminne, intendenturanläggning och kommendantbyggnad, som båda hör 
samman med riksintresset.  

BODENS STATIONSHUS, BYGGNADSMINNE 

Bodens stationshus förklarades som statligt byggnadsminne 1986 tillsammans med 
att ett 50-tal andra järnvägsbyggnader (i stort sett stationshus). Tidigare var endast två 
stationshus byggnadsminnen: Lund C och Vansbro (varav Lund C numera är hävt). I 
samband med att Jernhusen tog över alla SJ:s järnvägsstationer kring millennieskiftet 
övergick Bodens stationshus till enskilt byggnadsminne med Länsstyrelsen i 
Norrbotten som beslutande myndighet.  

Som skäl för byggnadsminnesförklaringen (beslutet från 2003 när det övergått till 
enskilt byggnadsminne) anges att stationshuset "är exteriört välbevarat och har ett 
betydande arkitekturhistoriskt värde. Stationshuset är en god representant för de monumentala 
stationshus med fornnordiska stilinfluenser som uppfördes främst under 1890-talet. Byggnaden visar 
prov på materialkänsla och omsorg om byggnadsdetaljer."  

 
Bodens stationshus med skyddsområde (heldragen svart linje). Karta från länsstyrelsens beslut.  
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Skyddsbestämmelser anger att byggnaden inte får rivas eller byggas om (gäller 
exteriör), att stommar inte får rivas, byggas om eller ersättas med andra material samt 
att den ska underhållas med material och metoder anpassade till byggnadens egenart 
så att det kulturhistoriska värdet inte minskar. Avslutningsvis får skyddsområdet inte 
ytterligare bebyggas eller på andra sätt förändras.  

Aktualitet gällande befintliga skydd avseende avgränsning, beskrivning, relevans och 
skyddsföreskrifter kan diskuteras. Avgränsningen är väldigt snäv och snålt tilltagen 
(sannolikt ett arv från 1986) och omfattar endast själva stationshuset. 
Stationsområdet är betydligt större och utgörs av en mängd olika byggnader med 
koppling till järnvägsdriften. En utvidgning borde åtminstone omfatta det 
karaktäristiska skärmtaket med limträbågar på perrongen och skulle kunna omfatta 
boställshus och järnvägsverkstäderna söder om stationshuset. På lite längre avstånd, 
norrut från stationen, finns ytterligare boställshus och verkstadslokaler med lokstall 
(delvis rivet). De olika järnvägsbyggnaderna bör skyddas med bestämmelser i 
detaljplan eller områdesbestämmelser. Järnvägens betydelse för Boden är 
fundamental.  

Beskrivningen av byggnadsminnet är adekvat men tar inte upp att en del ytskikt 
förnyats, vilket gäller för dörrar och fönster. Dörrarna är av SJ:s egen standardmodell 
från cirka 1950-tal med glasad ovandel, karosseripanel och tilltagna sparkplåtar. 
Fönster verkar vara utbytta med nya bågar som även de skulle kunna vara från 
ungefär 1950-tal. De är gjorda i trä och med ursprungliga som förlaga. Fönster utgörs 
till största delen av korspostfönster med kopplade bågar. Även om fönster och 
dörrar inte är ursprungliga är de anpassade till byggnaden och har ett högt värde.  

 
Bild 10. Bodens stationshus från gatusidan.  
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Det saknas även en beskrivning av byggandens interiör. Att döma av den lilla del av 
stationshuset som är öppen för allmänheten verkar ytskikt till stor del vara utbytta. 
Men några kulturvärden, annat är stomme, borde finnas och det är synd att använda 
det starkaste lagskydd en kulturhistorisk byggnad kan erhålla endast som ett 
skalskydd. En noggrann antikvarisk utredning skulle kunna undersöka detta, liksom 
om det finns äldre ytskikt dolda och om/hur man kan återställe en del av interiören 
så att den bättre stämmer överens med exteriören. Den nationalromantiska 
arkitekturen var ett allkonstverk där man inte gjorde skillnad på exteriör och interiör.  

Byggnadsminnets relevans har inte ändrats sedan 1986 eller 2003 och en fortsatt 
användning som stationshus är betydelsefull. Med en annan verksamhet skulle en del 
av det kulturhistoriska värdet gå förlorat. Skyddsföreskrifterna är rätt generellt hållna 
och skulle kunna preciseras angående material och utförande eller utökas med att 
kräva att antikvarisk förundersökning görs inför ändring, annars är det risk att 
kulturvärdena inte tas tillvara fullt ut och att det råder oenighet om vad som avses 
med "material och metoder som är anpassade till byggnadens egenart".  

REGEMENTSOMRÅDET F.D. A 8, BYGGNADSMINNE 

Före detta regementsområdet A 8 med ett 20-tal byggnader och anläggningar 
förklarades som statligt byggnadsminne 2001 och övergick till enskilt byggnadsminne 
två år senare. Regementet ingick i Bodens garnison. Valet av just A 8 hänger 
sannolikt samman med att det avvecklades år 2000 och att bebyggelsen fanns 
beskriven i Mats Ahnlunds Militärarkitektur i Boden (1994). Det hade förmodligen 
varit svårt eller omöjligt att byggnadsminnesförklara ett helt regemente medan militär 
verksamhet fortfarande pågick då det skulle ha inneburit inskränkningar i 
nyttjanderätten som sannolikt skulle vara svåra att förena med verksamheten.  

Som skäl för byggnadsminnesförklaringen (beslutet från 2003 när det övergått till 
enskilt byggnadsminne) anges att "A 8-området är väl sammanhållet och flertalet byggnader 
finns kvar från tiden för uppförandet. Kaserner och kanslihus är exteriört välbevarade. Områdets 
planstruktur, byggnader och anläggningar visar på representativa värden. Flera av regementets 
byggnader har ett högt kulturhistoriskt och/eller militär- och teknikhistoriskt värde medan andra 
byggnader i första hand har ett miljövärde." 

Skyddsbestämmelserna är dels generella för området som helhet, dels mer 
preciserade för de byggnader som omfattas. De generella bestämmelserna är att 
samtliga byggnader som omfattas av beslutet ska underhållas med material och 
metoder som är anpassade till byggnadernas egenart så att det kulturhistoriska värdet 
inte minskar, att kaserngården, regementsparken, vägar och kommunikationsstråk ska 
bevaras och underhållas så att utseende och karaktär inte förvanskas, att 
markbeläggning ska vara grus på kaserngården samt att järnstaket mellan kanslihus 
och kaserner ska bevaras och underhållas så att det kulturhistoriska värdet inte 
minskar.  
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Byggnaderna delas upp i två kategorier (eller egentligen tre då det inom det 
byggnadsminnesförklarade området finns ett antal byggnader som inte omfattas av 
något skydd): särskilt värdefulla och byggnader av miljöskapande värde. För de 
särskilt värdefulla anges att de inte får rivas, flyttas eller exteriör byggas om eller 
ändras så att det kulturhistoriska värdet minskar, för byggnader av miljöskapande 
värde anges att de inte får rivas eller flyttas.  

 
Karta över A 8 med byggnadsminnets skyddsområde (heldragen linje). Från Länsstyrelsens beslut.  

Aktualitet gällande befintliga skydd avseende avgränsning, beskrivning, relevans och 
skyddsföreskrifter är komplext då det omfattar ett stort område med flera byggnader. 
Regementsområdet för A 8 är ett av fyra ganska likartade regementen (avseende 
byggnader och planläggning) inom undersökningsområdet för Bodens centralort. 
Om det gjorts någon analys eller jämförelse mellan de olika regementsområdena är 
osäkert men vid en hastig jämförelse framstår Ing 3 snarast som mer välbevarat än A 
8 (hur det är med A 9 och I 19 har inte kunnat undersökas då där råder 
tillträdesförbud). Det känns överhuvud taget tveksamt att välja ut ett regemente 
framför tre andra då de framstår som tämligen likvärdiga.  

Avgränsningen följer huvudsakligen regementsområdet utom ett obebyggt område i 
öster. Genom avgränsningen får man med de byggnader och anläggningar/strukturer 
som bedömts som skyddsvärda samt ett tilltaget område. Norr om Dammvägen har 
också ett (av tre) bostadshus tagits med.   

Beskrivningen i beslutet från 2003 tar huvudsakligen fasta på de stora strukturerna 
och man kan urskilja värderingar som väl sammanhållet, ursprunglig, välbevarad och 
representativ. Byggnaderna anges antingen ha ett högt kulturhistoriskt och/eller 
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militär- och teknikhistoriskt värde eller byggnader med ett miljövärde, indikerande att 
det handlar om byggnader som antingen har ett högt egenvärde eller byggnader som 
har ett mer kompletterande värde i förhållande till helhetsmiljön. Militärhistoriskt 
värde är självklart för de äldre, typiska regementsbyggnaderna och dessa har i flera 
fall också ett högt kulturhistoriskt värde.  

Tittar man lite närmre på byggnaderna så får man konstatera att flera förvisso är 
ursprungliga och representativa, men det är mer tveksamt om de kan kallas 
välbevarade eller om det skett något underhåll och i så fall med "material och metoder 
som är anpassade till varje byggnads egenart". Det är möjligt att förändringar 
(ombyggnader/renoveringar) skett sedan beslutet fattades 2003, men i så fall har 
skyddsbestämmelserna inte riktigt fungerat som det är tänkt (?). För att ta de mest 
flagranta exemplen: alla fönster är utbytta mot moderna treglas isolerfönster på 
underofficersbyggnaden och på samma byggnad är takets skivplåt utbytt mot modern 
bandplåt och en stor takbrygga har monterats trots att skorstenarna troligen inte 
används längre; på skolbyggnaden är samtliga ytskikt utbytta mot moderna och dåligt 
anpassade; i luftbevakningstornet har dörr och invändig trappa eldats upp och flera 
förråds- och garagebyggnader uppvisar bristande underhåll och ser allmänt ovårdade 
ut.  

 
Bild 11. Skolbyggnaden på f.d. A 8 där alla ytskikt från sockel till tak förnyats utom möjligen 
klocktornet.  

Att med KML skydda enskilda byggnader som redan genomgått stora förändringar 
och som helt ändrat verksamhet kan kännas lite tveksamt. Det vore kanske bättre att 
slå vakt om de stora strukturella dragen, som redan sker genom riksintresse för 
kulturmiljövården. Regementsanläggningen är i sitt sammanhang av stort 
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kulturhistoriskt värde. Skyddsbestämmelserna gäller bara exteriörer, vilket är lite 
synd. Något av interiörer borde vara av kulturhistoriskt värde, men detta har inte 
undersökts i denna studie.   

INTENDENTURANLÄGGNING OCH KOMMENDANTBYGGNAD 
INOM BODENS GARNISON, STATLIGT BYGGNADSMINNE 

Intendenturanläggningen består av fem byggnader på rad längs järnvägen mot 
Älvsbyn, Jörn och vidare söderut. Dessa är från väster till öster: havremagasin, 
höförråd, bageri, kvarn med mjölmagasin samt viktualiemagasin. 
Kommendantbygnaden var garnisonens ledningscentral i Boden. Genom ett 
regeringsbeslut förklarades dessa byggnader som statliga byggnadsminnen 2001 efter 
förslag från RAÄ. I samma beslut ingår även ballonghallen, som ligger utanför 
undersökningsområdet för Bodens centralort och därför inte behandlas vidare här. 

 
Bild 12. Intendenturanläggningen (streckad gul linje) och kommendantbyggnaden (streckad röd linje).  

Även om intendenturverksamheten upphört ingår byggnaderna ännu i den militära 
organisationen, utom Havremagasinet som nu används som konsthall, och 
kommendanthuset inhyser numera kontor för försvarsmakten.  I motiveringen 
nämns att intendenturanläggningen är den största som byggts i Sverige och att 
byggnaderna är välbevarade både interiört och exteriört. För kommendanthuset 
saknas egentligen motivering till byggnadsminnesförklaringen mer än att det var 
garnisonens förnämsta byggnad. I beslutet konstateras lakoniskt att byggnaderna har 
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ett högt kulturhistoriskt värde som kan bibehållas och tillvaratas genom 
byggnadsminnesförklaringen.  

Intendenturanläggningens byggnader är speciella och har inga liknande 
motsvarigheter inom garnisonsområdet, låt vara att det är samma imposanta 
arkitektur med drag av svensk stormaktstid som för de andra militära byggnaderna 
uppförda i början av 1900-talet. Byggnaderna är vidare välbevarade, och som det 
verkar även avseende interiörer (har inte undersökts inom denna studie). De har ett 
mycket stort kulturhistoriskt värde i sin lokala och regionala kontext, men också 
nationellt. Detta är den största intendenturanläggningen i Sverige, och det har 
förmodligen aldrig funnits särskilt många. Detsamma gäller även 
kommendantbyggnaden som sannolikt inte har så många motsvarigheter på andra 
håll.   

 
Bild 13. Höförråd och havremagasin ingående i intendenturanläggningen vid stambanan.  

Skyddsbestämmelser och skyddsområde är relevanta och omfattar även interiörer 
både för intendenturanläggningen och för kommendantbyggnaden. 
Intendenturanläggningens koppling till järnvägen, som har varit avgörande för 
lokaliseringen, borde framhävas och någonstans kunde det gott framgå att här fanns 
en station, Boden Södra (riven), som anlades 1907 med anledning av den militära 
verksamheten. Dessa anläggningar är välbevarade, har mycket höga kulturvärden, 
saknar motsvarighet inom Bodens garnison och har troligen få motsvarigheter i 
övriga landet varför de är lämpliga som byggnadsminnen.  
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ÖVERLULEÅ KYRKA KYRKLIGT KULTURMINNE 

Överluleå kyrka uppfördes på 1820-talet och invigdes 1831. Kyrka med omgivande 
kyrkotomt, mur och gravkapell är kyrkligt kulturminne och skyddas av 4 kap. KML. 
Skyddslagstiftningen rörande kyrkor går tillbaka till 1920 års kungörelse med föreskrifter 
rörande det offentliga byggnadsväsendet som bland annat föreskrev att nybyggnad av kyrka, 
utvidgning av kyrkogårdar eller ändring av kyrkobyggnad var tillståndspliktiga. 
Lagstiftningen skärptes sedan successivt med lag om fornminnen samt lag om skydd av 
kulturhistoriskt märkliga byggnader, vilka trädde i kraft 1943. Från detta år krävdes 
tillstånd från regeringen för avyttring av kyrkligt inventarium och det infördes krav 
på inventarieförteckning för varje kyrka samt krav på tillstånd från RAÄ avseende 
ombyggnad eller reparation.  

År 1988 lades de olika bestämmelserna om kulturminnen samman i den nu gällande 
KML. Fjärde kap. KML har samlat skyddslagstiftning rörande kyrkobyggnad, 
kyrkotomt, kyrkliga inventarier samt begravningsplatser. Justeringar har gjorts 1995, 
då tillsynen av kyrkorna överfördes till länsstyrelserna.  

 
Bild 14. Överluleå kyrka med kyrkotomt markerad.  

Det finns alltså en lång tradition att hävda kyrkliga kulturminnen och en sedan länge 
utarbetad praxis för hur detta går till. Även den geografiska avgränsningen är tydlig, 
det är kykotomten som avses. Skyddet av Överluleå kyrka följer det som gäller andra 
kyrkor uppförda före 1940 (samt ett urval av kyrkor byggda efter 1939).  
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Bild 15. Överluleå kyrka.  

LUNDAGÅRDS BEGRAVNINGSPLATS KYRKLIGT KULTURMINNE 

Lundagårds begravningsplats anlades 1887 och utökades med Lundagårdskapellet 
1913. KML 4 kap 13 § anger att en begravningsplats som anlagts före utgången av år 
1939 krävs tillstånd av länsstyrelsen 1) för att utvidga eller på något annat sätt 
väsentligt ändra begravningsplatsen, 2) för att där uppföra någon ny byggnad eller 
fast anordning eller riva eller väsentligt ändra befintlig byggnad eller fast anordning. 
Länsstyrelsen får ställa de villkor för tillståndet som är skäliga med hänsyn till de 
förhållanden som föranleder ändringen. Villkoren får avse hur ändringen skall utföras 
samt den dokumentation som behövs. Lag (1999:304).  

 

Bild 16. Lundagårds 
begravningsplats, eller Nya 
begravningsplatsen som den 
hette från början, har starka 
kopplingar till Bodens 
garnison och stadens speciella 
historia och identitet.    
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Bild 17. Lundagårds begravningsplats markerad.  
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BEBYGGELSEUTVECKLING I BODEN 

FÖRE 1900 

I början av 1800-talet var Boden en mindre by med cirka 150 invånare huvudsakligen 
verksamma med jordbruk.1 År 1826 avskiljdes Överluleå socken från Luleå socken 
och det bestämdes att en ny kyrka skulle uppföras. Valet föll på Boden och 1831 
invigs kyrkan, ritad av arkitekten Jacob Wilhelm Gerss vid Överintendentsämbetet. 
Kyrkobygget innebar att Boden blev centrum för bygden. Vid kyrkan uppstod en 
kyrkstad med något hundratal kyrkstugor och här byggdes även tingshus 1833 och 
skola 1848.  

Studerar man ekonomiska kartan från 1872 ser man att de centrala delarna av dagens 
Boden då var inägomark med en koncentration av gårdar belägna norr om Bodån, att 
stommen i dagens gatunät finns på plats (den raka Kyrkogatan, Kungsgatan och 
Drottninggatan, Luleåvägen, Svartbyvägen), att det finns en skjutsstation och/eller 
gästgivaregård ungefär vid Drottninggatan, att både kvarn och prästgård är 
lokaliserade där Bodån mynnar i Lule älv (Bodforsen, ungefär där dagens kraftverk 
ligger). Så här såg Boden ut fram till dess att järnvägen kom 1888.  

 
Ekonomiska kartan från 1872.  

                                                 
1 Generalplan 1968, s 5. 
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JÄRNVÄGEN 

Järnvägen Luleå-Malmberget drogs fram öster om Bodens by, mellan Bodträsket och 
Svartbyträsket. De första åren var det bara godstrafik, men 1891 öppnade banan för 
persontrafik och ett stationshus byggdes i förlängningen av Kungsgatan, ungefär en 
kilometer från kyrkan. Malmbanan öppnade successivt på 1890-talet och var fullt 
utbyggd till Narvik 1903. Stambanan genom övre Norrland nådde 1894 Boden som 
därmed fick förbindelse med det övriga svenska järnvägsnätet. I början av 1900-talet 
byggdes banan till Karungi–Haparanda och Boden hade därmed blivit övre 
Norrlands viktigaste järnvägsknut. Samtliga järnvägar var statsbanor, det var alltså 
staten (SJ) som trafikerade dem.  

I samband med att Boden blev knutpunkt utvidgades spårsystemet väsentligt och 
1921 drogs ett godsspår öster om stationen så att de tunga malmtågen kunde rulla 
förbi Boden utan gå förbi stationen.2 Ett nytt och större stationshus byggdes 1894 
och det äldre huset användes som hotell till 1897 då en ny hotellbyggnad uppfördes 
intill stationshuset. Det nya stationshuset (se bild 10 och 35) ritades gemensamt av 
A.W. Edelsvärd och Folke Zettervall, avgående respektive tillträdande chefsarkitekt 
vid SJ:s arkitektkontor.  

Vid samma tid anlades även ett lokstall och en lok- och vagnverkstad i anslutning till 
stationsområdet. Verkstaden inrymde smedja, järn- och metallgjuteri, plåt- och 
kopparslageri, hjulsvarveri, snickeri, maskin- och ångpannehus.3 Verksamheten blev 
kortvarig och flyttades till Notviken 1928-31.4 I norra delen av bangården anlades 
1899 ett större lokstall för tio lok. Detta kompletterades på 1950-talet med 
motorverkstad och rälsbussgarage. Till stationsmiljön hörde även ett godsmagasin. 
Malmbanan elektrifierades 1922 och Norra Stambanan 1942 vilket innebar att 
ångloken fasades ut och behovet av lokstallsplatser minskade.  

         
Bild 18. Lok- och vagnverkstad.        Bild 19. Lokstall och manskapsbyggnad.  

Så länge vagnverkstaden var kvar i Boden uppgick järnvägspersonalen till uppemot 
300 personer vid verkstäderna och 210 anställda vid stationen.5 Till detta ska läggas 
en stor mängd personal med tillfällig tjänst. I samband med krigsåren 1914-18 och 
                                                 
2 Bermark, s 488. 
3 Ibid, s 444. 
4 Ibid, s 491.  
5 Ibid, s 510. 
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1839-45 ökade trafiken och således behovet av personal. År 1948 var det 214 
anställda vid stationen i Boden.6  SJ var en av de stora arbetsgivarna i Boden. 

Fram till 1920 ingick bostad och vedbrand i lönen som naturaförmån för SJ-
anställda. Där detta inte kunde tillhandahållas utgick istället inkvarteringsersättning.7 
Stationsinspektorn hade i allmänhet sin bostad i stationens ovanvåning och så var det 
även i Boden. För övrig personal uppfördes bostadshus, dels i anslutning till 
stationen och verkstaden, dels norr om stationen vid det större lokstallet. 
Byggnaderna uppfördes i trä och i två fulla våningar. Varje hus innehöll flera 
lägenheter. En stor del av SJ-personalen fick dock ordna bostad på annat sätt.  

 
Bild 20. Boställshus vid stationen.  

I takt med att driften automatiserats och lokaltrafiken nedlagts har verksamheten 
kring järnvägen minskat väsentligt och flera byggnader har rivits, bland dem 
godsmagasinet och lokstallet vid stationen. Det norra lokstallet har genomgått en 
selektiv rivning då merparten av lokplatserna tagits bort, innebärande att större delen 
av byggnaden har rivits.  

MILITÄREN 

År 1900 beslutades i riksdagen att Boden skulle bli en garnisonsort med fästning. 
Boden låg strategiskt, var en viktig järnvägsknut och här fanns en gynnsam topografi 
för anläggandet av permanenta befästningsanläggningar. Fästningen skulle fungera 

                                                 
6 Mihnoss, 1949, s 482.  
7 Mihnoss, 1947, s 295. 
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både som spärr mot fientligt anfall och som stöd för den egna fältarméns operationer 
i norr.8 Anläggningsarbetena påbörjades 1901 och omfattade sex fort runt Boden och 
fyra kasernområden på östra sidan av Lule älv. Dessa färdigställdes 1904-10. För 
truppernas försörjning anlades en tygstation 1906-09 och ett intendenturförråd 1911-
12. Garnisonssjukhus byggdes 1910-11. Vid samtliga enheter pågick omfattande 
kompletteringsarbeten under hela 1910-talet.9  

Inom ett område jämbördigt med det civila Boden växte garnisonen upp med sina 
militära byggnader, hierarkiska strukturer, raka gator och fondmotiv. För den 
arkitektoniska gestaltningen svarade arkitekt Erik Josephson vid Kungl. 
Arméförvaltningens fortifikationsdepartement (Kasernbyggnadsavdelningen). Såväl 
situationsplan för kasernområdena som ritningar till de enskilda byggnaderna 
baserades i stor utsträckning på typritningar, vilket blir tydligt om man jämför de fyra 
kasernområdena med ett kanslihus flankerat av kaserner, bakom dessa en öppen 
exercisplats, ibland ytterligare någon manskapsbyggnad och i bakgrunden 
gymnastikhus, köks- och matsalsbyggnad, stall och förråd. Samtliga fyra 
kasernområden i Boden har denna planläggning.  

 
Bild 21. Kanslihus vid f.d. A8.  

De militära byggnaderna urskilde sig tydligt från den civila bebyggelsen i Boden 
genom sin storlek, homogenitet, symmetri och strikta ordning, genom att de var 
byggda i tegel med gulputsade, klassicistiska fasader och svarta plåttak anspelande på 

                                                 
8 Ahnlund, s 273.  
9 Ibid, s 293. 
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svensk stormaktstid och genom att vara inhägnade. Detta var utpräglat militära 
miljöer och det rådde ingen tvekan om verksamhetens karaktär.  

Fästningen och garnisonen kom att prägla Boden på många sätt: en stor andel av 
befolkningen var militärer och antalet civilanställda ökade under efterkrigstiden,10 de 
värnpliktiga uppgick årligen till flera tusen, många civila verksamheter hade en inte 
obetydlig del av sina inkomster genom uppdrag för försvarsmakten, och de militära 
transporterna och alla värnpliktiga som kom och for med järnvägen utgjorde en 
särpräglad rörelse genom staden. Genom sitt stora markinnehav runt Boden kunde 
försvarsmakten också diktera villkor för markanvändning.  

 
Bild 22. Olika garage och magasinsbyggnader på f.d. Ing 3.  

Under 1990- och 2000-talet har fästningen avvecklats och två regementen nedlagts. 
Dessa båda regementsområden används nu för nya, civila funktioner.  

SJUKHUSET 

Det första garnisonssjukhuset anlades 1910-11 och kompletterades med ett 
epidemisjukhus 1913. Sjukhuset med 120 vårdplatser var militärt men tog även emot 
civila patienter. Invånarna i Boden fick därmed tillgång till sjukvård av kvalificerad art 
på ett sätt som få andra orter av Bodens storlek kunde erbjuda.11 Sjukhuset ingick i 
militärområdet och ritades således också av Erik Josephson, som från 1890-talet till 

                                                 
10 1965 uppgavs var femte yrkesverksam person i Boden vara anställd inom försvaret, Generalplan 
1968, s 5. 
11 Skeppstedt & Nyström, s 468. 
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1920-talet var arkitekt vid Kungl. Arméförvaltningen. Det gavs en utformning väl 
harmonierande med regementsbyggnaderna.  

År 1921 beslutade statsmakterna och landstinget gemensamt att garnisonssjukhuset 
skulle byggas om och utvidgas till ett civil-militärt lasarett med tillgång till 
invärtesmedicin, kirurgisk specialistvård, röntgen och barnbördsavdelning. Detta var 
den första medicinska specialistvården i Norrbotten.12 Efter om- och tillbyggnad 
1922-25 var fördelningen 90 civila och 140 militära vårdplatser. 

Under 1930-talet utreddes sjukvården i Norrbotten av landstinget, frågan gällde 
framför allt om man skulle utvidga sjukhuset i Boden eller Luleå. Valet föll på det 
större sjukhuset i Boden och 1945 beslöts om en utbyggnad i fyra etapper så att det 
tidigare garnisonssjukhuset ombildades till centrallasarett. Fram till mitten av 1950-
talet nybyggdes bland annat barnsjukhus, personalbostäder och sjuksköterskeskola 
samtidigt med flera om- och tillbyggnader. Från 1957 övertog Norrbottens läns 
landsting fullt ut verksamheten vid centrallasarettet, som därmed blivit ett helt civilt 
sjukhus. Under 1960-talet uppfördes en helt ny huvudbyggnad och centrallasarettet 
förfogade över en totalyta på 108 000 kvadratmeter.13  

 
Bild 23. F.d. patologbyggnad.  

När det första garnisonssjukhuset öppnade 1911 fanns åtta personer anställda. När 
landstinget övertog huvudmannaskapet 1957 hade personalen ökat till 481 personer. 
I slutet av 1970-talet hade verksamheten vuxit så mycket att antalet hel- och 
deltidsanställda ökat till cirka 2 200 personer.  

                                                 
12 Skeppstedt & Nyström, s 472 f.  
13 Bergmark, s 731.  
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Efter många års utredande beslutades det på 1990-talet att anlägga ett nytt 
centrallasarett i Sunderby och då lägga ner befintliga sjukhus i Boden och Luleå. Det 
nya sjukhuset i Sunderby togs i bruk 1999 och därefter har sjukhuset i Boden rivits. 
Det innebar också att många arbetstillfällen flyttades från orten och att det uppstod 
vakanser i delar av bostadsbeståndet.     

 
Bild 24. Den f.d. sjuksköterskeskolan är välbevarad både exteriört och interiört och har en 
omisskännlig 1950-talsprägel.   

STADEN 

Som framgått ovan har staten varit en dominerande arbetsgivare i Boden med alla 
anställda vid järnvägen, alla militärer och civilanställda och från början också 
garnisonssjukhuset, där landstinget blev en stor arbetsgivare från 1950-talet. Boden 
får karaktäriseras som en förvaltningsort. Näringslivet har annars varit rätt blygsamt 
med relativt små verksamheter inom olika sektorer. Särskilt efter 
kommunsammanläggningarna i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet (se 
nedan) har kommunen varit en betydande arbetsgivare. Det började dock i blygsam 
skala med att ordna de mest pockande frågorna: bostadsbyggande, vägnät, 
renhållning och vattenförsörjning.14 

                                                 
14 Bergmark, s 170. 
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STADSPLANERING 

Genom beslut av Kungl. Maj:t fastställdes 1896 att 1874 års byggnadsstadga skulle 
gälla i tillämpliga delar av Bodens stationssamhälle.15 Detta gjordes för att bättre 
kunna reglera bebyggelsen. Två år senare blev Boden municipalsamhälle och ålades 
att även tillämpa stadsstadgorna om ordnings-, brand- och hälsoväsen. För att 
intentionerna i dessa stadgor skulle kunna praktiseras behövdes en stadsplan. I 
Boden hade man varit förutseende och en stadsplan "Förslag till stadsreglering för 
Bodens kyrkoby" hade upprättats redan 1890. Planen omarbetades ett flertal gånger, 
bland annat av arkitekt Per Olof Hallman, innan den fastställs 1899.16   

 
"Förslag till stadsreglering av Bodens kyrkoby" 1890. Från Bodens kommun: från forntid till nutid (1980). 

Problemet var att den fastställda kartan visade att nya gator skulle dras fram där det 
redan låg både nyuppförda och påkostade hus. Byggnadsnämnden gav i uppdrag åt 
kartograf Victor Åberg i Luleå att ändra planen så att den bättre överensstämde med 
verkligheten. Denna plan fastställdes av Kungl. Maj:t 1904. Även denna plan visade 
sig mindre användbar då inte heller denna tog vidare hänsyn till ägoförhållanden eller 
topografi. Det var en enkel rutnätsplan som sträckte sig långt bortom den lilla 
stadskärnan och i princip kunde nya gator och kvarter adderas på i det oändliga.  

                                                 
15 Ibid, s 873.  
16 Bergmark, s 879.  
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Det blev stadsingenjör Albert Lilienberg i Göteborg som 1919 fick uppdraget att 
upprätta en ny, reviderad stadsplan. Denna var klar 1927 och fastställdes 1932.17 I 
Lilienbergs plan lämnades den centrala staden ungefär som den var då området i stort 
sett redan var bebyggt, medan de södra delarna fått en ny utformning. En annan stor 
skillnad var att 1932 års plan har områden avsatta för olika ändamål, en 
funktionsuppdelning: bostadsområden med olika byggnadssätt, industriområden, 
mark för idrottsändamål, kyrkliga ändamål och så vidare. En annan nyhet var att 
varje område hade fått sina speciella stadsplanebestämmelser.  

 
Förslag till stadsplan för Bodens stad 1927. Från Bodens kommun: från forntid till nutid (1980). 

                                                 
17 Bergmark, s 883. 

Stadsplanen från 1904. Från 
Bodens kommun: från forntid till 
nutid (1980). 
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Från början av 1900-talet specialiserade sig ett fåtal arkitekter på denna typ av 
uppdrag. Under det första kvartsseklet utfördes uppskattningsvis 80 procent av alla 
stadsplaner av arkitekterna Per Olof Hallman, Nils Gellerstedt och just Albert 
Lilienberg.18Arkitekt Gustaf Höök i Luleå reviderade sedan planen för de centrala 
delarna och med hänsyn till den ökade biltrafiken. Planen fastställdes 1947.  

BEFOLKNINGSUTVECKLING OCH BOSTADSBYGGANDE 

Befolkningen i Bodens municipalsamhälle ökade från 2 563 invånare vid sekelskiftet 
1900 till 6 145 invånare år 1918.19 Den hastiga befolkningsökningen i Boden gjorde 
att municipalsamhället fick stadsrättigheter 1919. Befolkningstillväxten hade varit 140 
procent, mer än någon annan ort i Norrland. Under 1920- och 30-talen var 
befolkningsökningen mer blygsam fram till 1940 då staden fick ett tillskott på ungefär 
3 000 personer inom försvarsmakten fram till 1945.  

År 1967 sammanslogs Bodens stad med cirka 19 000 invånare med Överluleå 
kommun samt Gunnarsbyns församling i Råneå kommun till kommunblocket 
Boden. 1971 tillkom Edefors kommun. Detta gjordes inte specifikt för Boden utan 
liknande sammanslagningar skedde över hela Sverige i samband med först 
storkommunreformen 1946-52 och sedan kommunblocksreformen 1964-74.  

Bodens kommunblock hade cirka 25 000 invånare och uppvisade som helhet en viss 
befolkningsminskning, medan befolkningen i centralorten uppvisade en ökning, 
främst beroende på ökad inflyttning från glesbygd. Från början av 1970-talet till 
början av 1990-talet skedde en ökning till lite drygt 30 000 invånare i kommunen som 
helhet. Därefter har en minskning skett till 27 887 invånare vid årsskiftet 2014-15.20  

Åren från stadsbildandet 1919 och fram till krigsåren skedde ett omfattande 
bostadsbyggande, främst kring centrum men också med småhus på Erikslund, 
Fagernäs, Sanden samt på Lundagård–Sveafältet. Det byggdes även en ny post och 
telegraf samt ett tings- och polishus på 1930-talet.  

                                                 
18 Eriksson, s 289.  
19 Skeppstedt & Nyström, s 402. 
20 Beskrivning av befolkning och befolkningsutveckling i Bodens kommun, s 1.  
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Bild 25. Bostadsbebyggelse från 1930-/40-tal vid Viktoriagatan.  

Efter kriget och fram till 1960 skede stora utbyggnader med bostäder. Det 
kommunala, allmännyttiga bostadsbolaget Stiftelsen Hyresbostäder (nuvarande 
BodenBo) bildades och HSB byggde sina första flerbostadshus på 1940-talet. HSB 
och Stiftelsen Hyresbostäder hörde ihop genom att kommunen anlitade HSB för 
företagets tekniska och förvaltande uppgifter men lägenheterna uppläts på sedvanliga 
hyreskontrakt.21 Vissa kvarter vid Kungs- och Drottninggatorna sanerades och nya 
flerbostadshus och affärshus (ofta i kombination) uppfördes istället. Stora 
bostadskvarter som Eken, Humlan, Boken, Skatan, Ugglan och Sveafältet byggdes, 
huvudsakligen med Stiftelsen Hyresbostäder som byggherre. Småhus byggdes på 
Erikslund, Fagernäs och Sanden.  

         
Bild 26. Stiftelsen Hyresbostäders första hus,        Bild 27. Stiftelsen Hyresbostäder hus i kvarteret 
uppförda 1943, belägna mellan Kvarngatan och       Boken uppfördes 1958 efter ritningar från 
Brogatan.         HSB:s Riksförbunds arkitektkontor. 

Inflyttningen från landbygden till Boden var stor, bostadsbristen och trångboddheten 
var trots en omfattande nyproduktion av bostäder besvärande, personbilstrafiken 
ökade för varje år och det behövdes investeringar i infrastruktur. Kring 1950 tillsattes 
                                                 
21 Holm mfl, s 19.  
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en stadsplanekommitté som skulle ta fram ett betänkande och komma med 
ekonomiska och tekniska riktlinjer för fortsatt utbyggnad av Boden. Dessa riktlinjer 
presenterades 1955 i form av Boden 55. Trafik och sanering får stort utrymme, i likhet 
med andra liknande utredningar i andra svenska städer vid denna tid.  

 

Man uppskattade det totala bostadsbeståndet vid slutet av 1954 till 3 700 lägenheter i 
Boden och av dessa hade hälften uppförts efter 1930 och nästan en tredjedel hade 
tillkommit de sista tio åren.22 Det gör att hälften av bostäderna inte var äldre än 25 år 
och ändå räknade man med att en femtedel av bodensarna var trångbodda (mer än 
två personer per rum exklusive kök). Det skulle med andra ord behövas byggas ännu 
mer bostäder med beaktande av befintlig trångboddhet, befolkningsökning och 
inflyttning från landsbygden samt att delar av den äldre bebyggelsen utdömdes som 
saneringsmogen.   

Under perioden 1950-65 tillkom 2 705 lägenheter inom Bodens stad. Avgång genom 
rivning av hus var ringa med endast 135 lägenheter under perioden, trots att 
uppfattningen var att mer behövde rivas (saneras). År 1960 fanns i Boden 4 643 
lägenheter fördelade på 456 i enfamiljshus, 354 i tvåfamiljshus, 3 649 i flerbostadshus 
och slutligen 184 i vad som i Generalplan 1968 kallas "icke bostadshus". Merparten 
lägenheter var privatägda fastigheter men allmännyttan, Stiftelsen Hyresbostäder, 
svarade för nästan en fjärdedel (1 163). En överväldigande majoritet lägenheter hade 
tillkommit under 1940- och 50-talet. 

                                                 
22 Boden 55, s 11.  

Boden 55. En stadsplaneutredning i tiden med 
omslag av konstnären Sig Sandberg från Boden.  
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REKORDÅR OCH MILJONPROGRAM 

I början av 1960-talet hade Boden en småhusandel på 26 procent inom centralorten, 
vilket motsvarade riksgenomsnittet.23 Avvikande var andelen små lägenheter där tolv 
procent utgjordes av ett rum och kök år 1965. Anledningen var många ensamhushåll 
genom yrkesmilitärer på tillfällig tjänstgöring och centrallasarettets personal.24 I 
mitten av 1960-talet tillkom runt 200 lägenheter per år där omkring 10-20 procent 
var småhus.   

Detta var under de svenska rekordåren, då allt gick i full fart, ekonomin växte och 
landet genomgick en exceptionellt snabb modernisering och urbanisering. Det av 
socialdemokraterna realiserade folkhemmet skulle garantera ett tryggt och säkert liv 
med en välorganiserad statlig centralstyrning som grund. Ett stort aber var dock 
bostadsbristen och 1965 lanserades det så kallade miljonprogrammet, att bygga en 
miljon bostäder på tio år. Bostadsbyggandet var förvisso redan omfattande, men med 
förmånliga statliga lån och ett industrialiserat och mekaniserat byggande i 
kombination med rationaliserad projektering och byggmaterielindustri skulle målen 
uppnås. 1975 var Sverige färdigbyggt avseende bostäder för lång tid framöver. Det 
var till och med så att det på många håll uppstod ett bostadsöverskott. 

Även i Bodens centralort var bostadsbyggandet i stort avklarat 1975. Och även här 
kringgärdades byggandet av utredningar, prognoser och präglades av samma metoder 
om än i måttligare skala. 1967 fick Gottfrid Bergenudds arkitektkontor25 i uppdrag att 
arbeta fram en generalplan för centralorten. Denna presenterades 1968. Vid 
kommunsammanläggningen 1967 fanns byggnadsplaner för Fagernäs och 
Torpgärdan. Byggnadsverksamheten ökade och speciellt områden för småhus krävde 
nya planer. Orrje & Co i Luleå upprättade förslag till stadsplan för Torpgärdan 1968. 
Den innehöll 279 tomter för småhus. För flerbostadshus upprättades planer bland 
annat för Prästholmen och kvarteret Apeln. Från 1960 och framåt skedde också stora 
saneringar och delvis nybyggnation i kvarteren Alen, Poppeln, Aspen, Cedern, 
Heimdal och Herkules. Ökad privatbilism och parkeringsnormer låg också till grund 
för saneringen.  

De mest framträdande områdena från den här tiden är bebyggelsen på norra 
Prästholmen, kvarteren Apeln, Nejlikan och Mullvaden men också 
småhusbebyggelsen präglades av samma enhetlighet och standardisering. 

                                                 
23 Generalplan 1968, s 39. 
24 Bostadsbyggnadsprogram för Överluleå kommun Norrbotten län, s 4. 
25 Gottfrid Bergenudd hade gott om uppdrag i Boden och var stadens stadsarkitekt 1951-59. 
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Bild 28. Stiftelsen Hyresbostäder/BodenBos bostadshus i kvarteret Mullvaden på Erikslund.   

Även byggandet av offentliga inrättningar var omfattande: brandstation, 
pastorsexpedition, församlingsgård, badhus, idrottshall, stadshus, Domusvaruhus, 
Medborgarhuset med Folkets Hus, bibliotek och hotell samt skolor, daghem och 
vårdinrättningar. Även efter 1975 har visst institutionsbyggande genomförts där de 
mest omfattande är tillbyggnad av kommunhuset, Björknäsgymnasiet och 
vårdcentralen på Erikslund. Hit kan också räknas kraftstationen i Lule älv och det 
kommunaltekniska värmeverket.                                                                                          
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CENTRUM 

 
Centrum. Karta från Bodens kommun. 

KARAKTÄR OCH HISTORISK KONTEXT 

Centrum är Bodens äldsta stadsdel med kyrka, förvaltning, service och merparten av 
stadens affärsliv. Nästan halva centrumområdet, norra delen mot Bodträsket, utgörs 
av anläggningar för service och fritid belägna i parkmiljö. Merparten bostäder och 
handel finns i en traditionell stadsmiljö med kvartersbebyggelse. Förutom några 
enstaka byggnader från 1800-talet är bebyggelsen från 1900-talet med merparten från 
några expansiva decennier i mitten av seklet.   

Stadsplanemönstret går tillbaka på 1800-talets rutnätsideal, men med anpassningar till 
det befintliga vägnät som fanns på platsen då dagens Boden började anläggas i slutet 
av 1800-talet. Den äldsta stadsplanen från 1904 låg till grund för stadens utbyggnad 
men var trots allt rätt dåligt anpassad till verkliga förhållanden och det blev istället 
Albert Lilienbergs stadsplan från 1927 som lade grunden för vidare utbyggnad, även 
om också denna kom att justeras något på 1940-talet.  

De gator man hade att ta hänsyn till var Drottninggatan, Kungsgatan och den raka 
Kyrkogatan samt en spridd agrarbebyggelse och enstaka gathus/hantverkshus längs 
vägarna. I fonden av Kyrkogatan låg sedan 1831 Överluleå kyrka och här uppstod 
också en kyrkstad med små kyrkstugor. Både tingshus och folkskolan uppfördes här 
och ett tydligt sockencentrum uppstod. Det var dock inte här som expansionen kring 
sekelskiftet 1900 skedde utan längs Kungsgatan–Drottninggatan.  
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I början var det trähus i en till två våningar som byggdes. En liten del av denna 
bebyggelse finns kvar längs Drottninggatan. Från denna tidiga utbyggnadsfas får 
också räknas Centralskolan från 1901.  

 
Bild 29. Sadelmakaregatan med blandad stadsbebyggelse med ett av relativt få äldre trähus som 
bevarats i Centrum i bildens mitt. Övrig bebyggelse i bilden är från 1950- och 60-tal.   

Längre västerut skedde under 1920-/30-talet en utbyggnad med villor och mindre 
flerbostadshus enligt en modifierad rutnätsplan. Bostadsgatorna gick i en nord-sydlig 
sträckning med Ringgatan och Brogatan som matargator. I norr, mot 
Björknäsparken, skedde från 1930-/40-talet en utbyggnad huvudsakligen med 
tvåvånings lamellhus i trä i traditionella bostadskvarter. En liknande exploatering 
skedde under 1940-, 50- och 60-talen söder om Brogatan men då hade skalan ökat till 
tre- till fyra våningar och med tegel som dominerande fasadmaterial. Här fanns redan 
en äldre bebyggelse, som då alltså ersattes av bostads- och affärshus – inte sällan i 
kombination så att bottenvåningen uppläts åt handel. Vid denna tid kallades detta för 
sanering, att riva gamla hus – ofta hela kvarter eller mer än så – och ersätta med nya. 

1960-talet innebar också saneringar för trafik- och affärsändamål, mest handlade det 
om att riva för att lämna plats åt bilarna. Det byggdes också ett stort varuhus, med en 
till ytan lika stor bilparkering, för kooperationen. Vid denna tid styrde 
socialdemokraterna ohotade i Boden och en viss favorisering av en rörelse med 
koppling till partiet kan inte uteslutas. Kanske ingen slump heller att ett tiovånings 
Medborgarhus med Folkets Hus, hotell och bibliotek uppfördes mitt i centrum, intill 
Domusvaruhuset.  

Detta var dock inte den första "skyskrapan" i Boden utan det var stadshuset, som 
byggdes 1957-58 och även innehöll tingsrätten. Man kan konstatera att bröderna 
Edvin och Gideon Bergenudd (arkitekt respektive ingenjör) på Bergenudds Byggnads 
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AB ritade stadshuset och att en tredje bror, Gottfrid Bergenudd – vid tiden 
stadsarkitekt i skånska Hässleholm dit han flyttat 1959, ritade Medborgarhuset 1966. 
Stadshuset har 1980 byggts ut med ytterligare ett höghus helt klätt i 
aluminiumkassetter. Det ger en ovanlig lösning med två sammankopplade 
tiovåningshus. Nybyggnaden ritades av Thorsten Åsbjer på NAB-Konsult i Luleå.  

         

Tydligt är att man börjat få smak på höga hus i Boden efter stadshuset. Under 1960-
talet uppfördes en rad med sju till niovåningars punkthus längs Bodåns och 
Garnisonsgatans norra sida. Det blev en anslående blick när man kom åkande från 
Luleå och möttes av moderna höghus – det moderna, framtidsoptimistiska Boden 
och inte den gamla saneringsmogna trästaden. Kring 1970 fortsatte kommunen 
genom Stiftelsen Hyresbostäder (nuvarande BodenBo) att bygga höghus en liten bit 
västerut, denna gång på södra sidan Garnisonsgatan där sex skivhus i sju våningar 
uppfördes. Tre av husen har rivits i sen tid då man haft problem med vakanser efter 
nedläggningen av sjukhuset och två regementen.  

         
Bild 32. Höga punkthus längs Bodån.        Bild 33. Skivhus på rad längs Garnisonsgatan.  

 

Bild 30. Till vänster medborgarhuset med 
Hotell Bodensia, Folkets Hus, Bibliotek med 
mera.  

Bild 31. Nedan stadshuset med det äldsta 
höghuset från 1958 till höger och i bild 
höghuset från 1980 till vänster. 
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I mitten av 1970-talet hade vinden svängt och det var inte längre lika populärt med 
höghus i modernistisk stil. Moderniteten hade börjat ifrågasättas och ur 
stadsbyggnadssynpunkt kom omsvängningen med det europiska byggnadsvårdsåret 
1975. Små röda stugor ställdes mot grå höghus. Det är därför lite märkligt att ett 
saneringsprojekt i centrala Boden just detta år blev en sådan modernistisk parafras. 
Sparbankshuset på hörntomten mellan Drottninggatan och Kyrkogatan utformades 
som ett utpräglat funkishus med fönsterband, rundade hörn, fullständig avsaknad av 
dekor och platt tak. Det som däremot skiljer det från ett 1930-talshus är de gula 
fasadskivorna av plexiglas.  

 
Bild 34. Sparbankshuset.  

Rivnings- och saneringstakten verkar därefter ha avtagit i centrala Boden även om 
viss stadsförnyelse skett fortlöpande. I norra delarna vid kyrkan och de gamla 
byggnaderna som fanns där anlades i slutet av 1960-talet ett hembygdsområde med 
två gårdar som forslats dit från Svartbyn och Råbäcken. Ett slags 
kompensationsmiljö för annat som revs och försvann vid denna tid. Området har i 
senare tid tagits i anspråk för gymnasieskola, vårdcentral, teater, bad och utvidgade 
sportanläggningar.  

KULTURHISTORISK VÄRDERING 

Centrum är planlagt genom detaljplan eller områdesbestämmelser och bebyggelse 
kan vara skyddad genom varsamhetsbestämmelser i PBL 8 kap 14 § och 
förvanskningsförbud PBL 8 kap 13 §, samt med utökad lovplikt för ändring och 
underhåll. Varsamhetsbestämmelserna gäller alltid även om dessa inte utpekats 
särskilt i detaljplan eller områdesbestämmelser.  
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Statligt skyddad (KML, FSBM, RI) bebyggelse i Centrum är Överluleå kyrka med 
kyrktomt.   

Kvarters-, gatu- och tomtstruktur 

• Drottninggatan, Kungsgatan och Kyrkogatan utgör stommen i Centrums 
gatunät och går tillbaka till agrarsamhället före 1880-talet.  

• Stora delar av kvartersstrukturen är baserad på Albert Lilienberg stadsplan 
från 1927. 

Bebyggelsen  

• Bebyggelsen i Centrum är från olika tidsperioder och speglar olika 
användningsområden. Centrum har en varierad bebyggelse, delvis med stora 
arkitektoniska kvalitéer. Bostadsbebyggelsen är tydligt grupperad efter 
tidsålder och är arkitektoniskt enhetlig inom de olika kvarteren.  

• Av 1800-talsbebyggelsen finns ytterst lite bevarat, egentligen bara kyrkan och 
bebyggelsen runt den: tingshuset, skolan, kyrkstugorna och de hitflyttade 
byggnaderna i hembygdsparken. Den äldsta stadsbebyggelsen är från 
sekelskiftet 1900 och representeras av några större trähus vid Drottninggatan 
samt Centralskolan.  

• Under 1920-, 30- och 40-talen byggdes en stor andel villor i framför allt 
västra delen av Centrum. Flera av dessa är välbevarade och visar på hur 
arkitekturideal skiftat från 1920-talets klassicism via 1930-talets funkis till 
1940-talets mer traditionella och folkliga ideal. Det är huvudsakligen trähus 
med sadeltak och de ligger ofta på rad, något indragna på tomten.    

• Flerbostadshusen är huvudsakligen från den expansiva perioden från 1940-
talet till 1960-talet. Under perioden ökade skalan, husen blev både högre och 
längre och från att under 1940-talet huvudsakligen handlat om styckbyggda 
trähus var det under 1960-talet vanligare att bygga hela serier av hus med 
betongstommar, som kvarteret Pilen och Häggen.   

• I Centrum byggdes också för stadens egna behov, som stadshus, tingshus, 
brandstation, medborgarhus, badhus (rivet) med mera. Näringslivet byggde 
affärsfastigheter, bankhus och kontor. I dag utgör många av dessa stadens 
viktiga karaktärsbyggnader och finns framför allt längs Kyrkogatan, 
Kungsgatan och Drottninggatan. Dessa byggnader är ofta uppförda i en 
avskalad arkitektur som är ömtålig för förändringar.  

• Många byggnader är ritade av bröderna Bergenudd, som 1942 startade 
Bergenudds Byggnads AB i Boden. Dessa byggnader har ett extra 
lokalhistoriskt värde.  

Grönstruktur 

• I norra delen av Centrum finns ett stort, sammanhängande grönområde med 
anläggningar för rekreation och fina promenadslingor längs Bodträsket.  

• I stadsbebyggelsen finns en liten stadspark framför Centralskolan. Det är 
stadens enda anlagda parkmiljö med rabatter, springvatten och symetriska 
gångvägar.  
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• Parkgatan kantas av en björkallé vilket bidrar till miljön och anknyter till 
1920-talets trädgårdsstadsideal.   

Landmärken 

• Kyrkan är byggd på en liten höjd i fonden av en rak gata och platsen var 
sannolikt vald med omsorg för att kyrka skulle synas vida. Så är det 
fortfarande och från den raka kyrkogatan med kyrkan i fonden ses den på 
över en kilometers håll.  

• De inbördes närbelägna höghusen bestående av stadshusets två huskroppar 
och Medborgarhuset syns vida och anger platsen för stadens centrum.  

• De höga punkthusen som kantar Bodån markerar var stadskärnan börjar och 
är på 1960-talsvis placerade så att de bäst ska upplevas från bil – det är skala 
och volym mer än detaljer.  

• Sparbankshuset vid Kyrkogatan–Drottninggatan har ett framträdande läge 
och skjuter delvis ut över Kyrkogatan. Den monolitiska, knallgula 
byggnadskroppen är omöjlig att inte lägga märka till när man rör sig i staden.  

Siktlinjer 

• Den raka Kyrkogatan erbjuder fina siktlinjer med kyrkan i ena änden, de höga 
punkthusen vid Bodån i den andra och Sparbankshuset och stadshuset i 
mitten.  

Platsbildningar och mötesplatser 

• Medborgarplatsen är den naturliga mötesplatsen i centrala Boden där vägarna 
från Lundagård–Sveafältet, Sanden och järnvägsstationen strålar samman.  

Immateriellt 

• Drottninggatan, Kungsgatan och Kyrkogatan har en klar 1800-talsprägel och 
förekom allmänt som gatunamn i framför allt större städer eller militära 
förläggningsorter som Boden.  

FÖRVALTNING, UTVECKLING  

• För bebyggelse som försetts eller förses med varsamhets-/ 
skyddsbestämmelser i detaljplan/områdesbestämmelser bör 
kulturmiljöunderlag upprättas vid ändring av såväl enskilda byggnader som 
miljöer, för att säkerställa att de kulturhistoriska värdena tas tillvara. 
Kulturmiljöunderlag kan vara antikvarisk förundersökning av enskilda 
byggnader vid ändring eller underhåll samt kulturmiljöutredning/analys av 
större eller mindre områden.  

• Kyrkogatan, Kungsgatan, Drottninggatan och kvartersstrukturen som lades 
fast 1927 bör inte ändras gällande utformning/sträckning. 
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• Bevarandeprogram bör upprättas för Centrum där man mer noggrant går 
igenom samtliga byggnader.  

• Den äldre trähusbebyggelsen vid kyrkan och längs Drottninggatan bör 
bevaras och förvaltas så att karaktärsdrag inte förvanskas.  

• De byggnader som flyttats till hembygdsparken har troligen flyttats dit därför 
att man i slutet av 1960-talet ansåg dem ålderdomliga och ovanliga. En 
antikvarisk undersökning skulle kunna avgöra vilka byggnadstekniska värden 
som finns (då det för flyttade hus mest är de byggnadstekniska värdena med 
originalmaterial och äldre hantverksspår som är aktuella). Många flyttade hus 
har genomgått ganska omfattande och inte alltid så varsamma förändringar. 
Byggnaderna kan naturligtvis också ha ett miljöskapande värde och ett 
pedagogiskt värde i exempelvis skolundervisning.  

• Karaktärsdrag i 1920-talsbebyggelsen med anknytningar till klassicism och 
trädgårdsstadsidel, som de kommer till uttryck vid exempelvis Ringvägen och 
Parkgatan; karaktärsdrag i 1930-talsbebyggelsen med anknytningar till 
funktionalismen, som de kommer till uttryck exempelvis i kvarteret nordväst 
om stadshuset (fd Narcissen); karaktärsdrag i 1940-talsbebyggelsen med 
anknytning till både traditionalism och folklig modernism, som de kommer 
till uttryck vid flera kvarter norr om Brogatan och väster om Parkgatan, bör 
ses som ett värde och en tillgång att vidmakthålla.  

• Trähusbebyggelsen från 1900- till 1940-tal bör bevaras och bibehållas 
avseende volym, skala, proportioner och byte av ursprungliga eller äldre 
ytskikt som fasadmaterial, takmaterial, dörrar, fönster etcetera bör inte 
övervägas om befintliga går att underhålla. Byggherren bör i så fall redogöra 
varför detta inte låter sig göras. 

• En förhållandevis stor andel av flerbostadshusen från 1940-, 50- och 60-talen 
har tilläggsisolerats och fått ytskikt som fönster och dörrar utbytta. Vid en 
framtida översyn kan man överväga invändig isolering, att istället isolera 
vinden, eller om man vidhåller utvändig isolering i alla fall använda ett 
material och utförande som bättre stämmer överens med ursprungligt 
utseende, och då också flytta ut fönster och dörrar så att dessa inte hamnar så 
djupt in. Byggnadernas volym, skala och proportioner är viktiga och bör alltid 
beaktas.  

• Märkesbyggnader och landmärken som Stadshuset (båda husen), 
Medborgarhuset och Sparbankshuset bör uppmärksammas och värnas extra. 

• Stadsparken bör inte bebyggas eller tas i anspråk för andra ändamål utan 
snarast återställas.  

• Punkthusen vid Bodån är det första man som bilist verkligen ser av Boden 
och har en karaktäristiskt modern och framtidsoptimistisk arkitektur som bör 
förvaltas därefter.  
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PRÄSTHOLMEN 

 
Prästholmen. Karta från Bodens kommun. 

KARAKTÄR OCH HISTORISK KONTEXT 

Prästholmen kan delas upp i ett bostads- och cityområde i väster, ett mindre 
verksamhetsområde i norr och ett stort järnvägsområde i öster. I Bodträsket ligger ön 
Killingholmen med vägförbindelse genom en vägbank från Prästholmen. 
Killingholmen kan huvudsakligen ses som ett rekreationsområde med stadens enda 
sommarstugor, enda koloniodlingen (Sveriges nordligaste?) och fotbollsplan med 
klubbstuga. Norra delarna av Prästholmen är delvis utfyllnadsmark och här låg 
tidigare en snickerifabrik.  

Prästholmen var före järnvägens ankomst 1888 ett nästan obebyggt område med 
inägomark längs vägen mot Svartbjörnsbyn och Buddbyn och i övrigt bete och 
slåtter. En stadsplan upprättades (1890) i vilken Kungsgatan dragits fram till den nya 
järnvägen och på Prästholmen tänkte man sig en strikt rutnätsplan. Detta var i 
enlighet med den idealstadsplan för stationssamhällen som SJ:s chefsarkitekt A. W. 
Edelsvärd hade presenterat i Tidskrift för Byggnadskonst och Ingenjörsvetenskap 1859.  
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Då det inte fanns så mycket att ta hänsyn till på Prästholmen kunde rutnätsplanen 
implementeras mer fullständigt än vad som skedde för Centrum. I 1904-års stadsplan 
har en viss justering av kvarteren skett, men efter samma grundprincip, och denna 
stadsplan har sedan fullföljts upp till Rörviksgatan.  

 
Bild 35. Kungsgatan med stationshuset i fonden.  

I fonden av Kungsgatan låg stationen med järnvägshotell och här uppstod ett 
särpräglat järnvägsområde med verkstäder, lokstallar och tjänstebostäder. Detta var 
utmärkande för större och viktigare järnvägsorter. Längs Kungsgatan, som blev 
stadens förnämsta och viktigaste gata, uppfördes affärs- och bostadshus från 1890-
talet och framåt. Fram till 1940-talet byggdes det trähus i en till två våningar, men 
därefter har det även byggts tegelhus och skalan har ökat något men utan att det 
byggts höga hus som i Centrum. En anläggning som signalerar gatans status är det 
stora post- och telegrafhuset som byggdes här 1938. Byggnaden ritades av arkitekten 
Yngve Ahlbom i Stockholm med tillbyggnaden från 1967 av Sven Löfström.  

         
Bild 36. Post- och telegrafhuset med        Bild 37. Kungsgatan  
tillbyggnaden från 1967 i förgrunden.  
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I området mellan Kungsgatan och Rörviksgatan är det en blandad bebyggelse med 
förhållandevis många äldre trähus, bland annat ett rött, knuttimrat magasin med täta 
timmervarv och vita knutlådor. Det kan nog vara områdets äldsta hus. Vid 
Kungsgatan och kvarten söder om har de största saneringarna ägt rum och flertalet 
äldre hus ersatts av nya, eller i alla fall av parkeringsytor – här är ganska mycket 
lucktomter.  

         
Bild 38. Timrat magasin vid Kommendörsgatan.       Bild 39. Gårdshus i kvarteret Oden.  

Från 1970-talet har en utbyggnad av Prästholmen skett norrut, men inte som en 
fortsättning av befintligt stadsplanemönster. Det blev istället en funktions- och 
trafikseparerad stadsdel efter tidens planideal så som de kom till uttryck i den lilla 
men mycket inflytelserika skriften SCAFT utgiven av Statens planverk 1968. Den 
traditionella korridorgatan och det slutna kvarteret utpekades som huvudproblemet i 
äldre stadsplaner medan en modern stadsplan skulle bestå av renodlade 
transportleder, från gatan friliggande bebyggelse, stora öppna ytor med lekplatser och 
park/natur.  

 
Bild 40. Flerbostadshus på norra Prästholmen uppförda på 1970-talet enligt "hus i park-ideal".  
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Flerbostadshusen på norra Prästholmen byggdes enligt funktionalistisk doktrin som 
hus i park, vägnätet var utformat så att det gick fram till parkeringsdäck eller garage 
utan möjlighet till rundkörning medan området genomkorsades av ett separat gång- 
och cykelvägnät. 1972 byggdes 16 punkthus i olika våningshöjder och några år senare 
sju skivhus i sex våningar med ett förhöjt mittparti i sju våningar. Under 2000-talet 
har sex av punkthusen och sex av skivhusen inklusive parkeringsanläggningar rivits 
och delar av de bevarade punkthusen byggts om till serviceboende.   

Järnvägsområdet har också genomgått ett slags utglesning genom automatisering och 
förändrade resande-, trafik- och transportmönster, vilket lett till att järnvägshotellet, 
godsmagasinet, delar av lokstall och andra mindre byggnader och anläggningar rivits.  

Det lilla verksamhetsområdet i norra delen upp mot Björkelund har tidigare 
dominerats av såg och träförädling. Det gränsade då till Bodträsket, innan viken fyllts 
igen. Troligen var det sjönära läget viktigt för flottning och förvaring av timmer.  
Senare, kanske på 1960-talet, har verksamheten flyttat till andra sidan järnvägen. 
Förutom ett intressant frörenseri är det olika typer av enkla byggnader för 
småindustri och verksamheter inom området. Intill järnvägen ligger även två 
boställshus, som uppförts för anställda vid SJ.  

 
Bild 41. Före detta frörenseri inom verksamhetsområdet.  

KULTURHISTORISK VÄRDERING 

Prästholmen är planlagt genom detaljplan och bebyggelse kan vara skyddad genom 
varsamhetsbestämmelser i PBL 8 kap 14 § och förvanskningsförbud PBL 8 kap 13 §, 
samt med utökad lovplikt för ändring och underhåll. Varsamhetsbestämmelserna 
gäller alltid även om dessa inte utpekats särskilt i detaljplan eller 
områdesbestämmelser.  
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Statligt skyddad (KML, FSBM, RI) bebyggelse på Prästholmen är Bodens 
järnvägsstation.    

Kvarters-, gatu- och tomtstruktur 

• Kvarters- och gatustrukturen i de äldre delarna av Prästholmen är baserad på 
en rutnätsplan som går tillbaka till ett förslag från 1890. Det här är en typisk 
plan för svenska stationssamhällen.  

• Norra delen av Prästholmen har en konsekvent genomförd SCAFT-plan med 
trafikseparering och hus i park.  

Järnvägsstruktur 

• Det stora SJ-området omfattar många byggnader och anläggningar med höga 
kulturhistoriska värden och som haft stor betydelse för Boden. Det handlar 
om järnvägsstationen med perrongtak, verkstadsbyggnader, lok- och 
rälsbusstall vid Moråsvägen, boställshus söder om stationen, vid Malmgatan 
och Björkelundsvägen.    

Bebyggelsen  

• Bebyggelsen på Prästholmen är från olika tidsperioder och speglar olika 
användningsområden. Prästholmen har en varierad bebyggelse, delvis med 
stora arkitektoniska kvalitéer. Bostadsbebyggelsen är tydligt grupperad efter 
tidsålder och är arkitektoniskt enhetlig inom de olika kvarteren.  

• Den äldsta bebyggelsen är från 1890- och 1900-tal och representeras av de 
olika byggnaderna för järnvägen, något magasin och gårdshus samt enstaka 
villor.   

• Under 1920-, 30- och 40-talen byggdes villor och flerbostadshus i det 
stadsplanelagda området väster om stationen. Flera av dessa är välbevarade 
och visar på hur arkitekturideal skiftat från 1920-talets klassicism via 1930-
talets funkis till 1940-talets mer traditionella och folkliga ideal. Det är 
huvudsakligen trähus med sadeltak och flertalet ligger på stadsmässigt vis i 
tomtgränsen ut mot gatan.     

• Under senare delen av 1940-talet och 1950-talet tillkom lite större 
flerbostadshus och oftast byggda i tegel i tre våningar. Dessa är representativa 
för folkhemmets byggande.  

• Punkthusen och skivhusen som byggdes i norra delen av Prästholmen på 
1970-talet var arkitektoniskt välgestaltade och punkthusen grupperade på ett 
lite ovanligt sätt. Rivningar och ombyggnader har gjort att ursprungliga 
ambitioner gått förlorade och miljön blir mer svårtolkad.  

• Post- och telegrafhuset är en märkesbyggnad i Boden och ett intressant 
exempel på hur funktionalism och klassicism kunde blandas till en modern 
men samtidigt tidlös stil. Proportioner på fönster och entré ger ett 
monumentalt anslag, passande för ett statligt verk.  

• Transformatorstationen som står i gröningen söder om stationsområdet är 
från 1908 och av den första generationen av denna byggnadskategori. Det 
finns inte många bevarade av denna äldsta typ.  
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Grönstruktur 

• Parken längs Brännastrand, med trädkantade grusgångar och en liten 
utomhusscen, är ett viktigt grönstråk och blir ett fint exempel på hur man 
tillgängliggör för alla. I kanten av parkområdet står också ett litet pumphus 
från 1917 - väl värt att bevara.   

• Kungsgatan kantas av en björkallé vilket bidrar till miljön och anknyter till 
stadens tradition med björkalléer.   

Landmärken 

• Stationshuset är ett landmärke, både symboliskt än visuellt, och det första 
tågresenärer ser av Boden.  

• De rödteglade punkthusen på norra delen av Prästholmen syns vida när man 
rör sig längs Brännastrand och från promenadslingor längs Bodträsket.  

Siktlinjer 

• Den raka Kungsgatan, kantad av en björkallé erbjuder fina siktlinjer med 
stationen i ena änden och centrumområdet med blandad bebyggelse i den 
andra.   

Platsbildningar och mötesplatser 

• Stationen har varit ett slags mötesplats dit man kunde gå bara för att se vem 
som kom eller åkte med tågen. Det var också en plats för avsked och 
återseende.   

Immateriellt 

• Kvartersnamnen i 1904-års stadsplan fick fornnordiska namn i götisk och 
nationalromantisk anda. De är så tidstypiska att man bara av namnen kan 
placera stadsplanen vid sekelskiftet 1900.  

FÖRVALTNING, UTVECKLING  

• För bebyggelse som försetts eller förses med varsamhets-/ 
skyddsbestämmelser i detaljplan/områdesbestämmelser bör 
kulturmiljöunderlag upprättas vid ändring av såväl enskilda byggnader som 
miljöer, för att säkerställa att de kulturhistoriska värdena tas tillvara. 
Kulturmiljöunderlag kan vara antikvarisk förundersökning av enskilda 
byggnader vid ändring eller underhåll samt kulturmiljöutredning/analys av 
större eller mindre områden.  

• Rutnätsplanen väster om stationen är baserad på stadens första 
stadsplaneförslag från 1890 och bör inte ändras gällande kvarters- och 
gatustruktur. 

• Järnvägsbebyggelsen, både funktionsbyggnader och boställshus, bör ägnas 
särskild uppmärksamhet med tanke på dess betydelse för staden. Man kan 
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notera att samtliga boställshus är tvåvånings trähus, är målade gula med vita 
snickerier och har sadeltak – karaktärsdrag som inte bör ändras. 

• Bevarandeprogram bör upprättas för Prästholmen där man mer noggrant går 
igenom samtliga byggnader inom det traditionella stadsområdet upp till 
Rörviksgatan.  

• Den äldre trähusbebyggelsen inom det traditionella stadsområdet upp till 
Rörviksgatan bör bevaras och förvaltas så att karaktärsdrag inte förvanskas.  

• Karaktärsdrag i 1920-talsbebyggelsen med anknytningar till klassicism, som 
de kommer till uttryck vid exempelvis Rörviksgatan och Fabriksgatan; 
karaktärsdrag i 1930-talsbebyggelsen med anknytningar till funktionalismen, 
som de kommer till uttryck exempelvis i kvarteret Balder; karaktärsdrag i 
1940-talsbebyggelsen med anknytning till både traditionalism och folklig 
modernism, som de kommer till uttryck vid exempelvis Kommendörsgatan, 
Brännagatan och Prinsgatan, bör ses som ett värde och en tillgång att 
vidmakthålla.  

• Trähusbebyggelsen från 1890- till 1940-tal bör bevaras och bibehållas 
avseende volym, skala, proportioner och byte av ursprungliga eller äldre 
ytskikt som fasadmaterial, takmaterial, dörrar, fönster etcetera bör inte 
övervägas om befintliga går att underhålla. Byggherren bör i så fall redogöra 
varför detta inte låter sig göras. 

• En förhållandevis stor andel av flerbostadshusen från 1930-, 40- och 50-talen 
har tilläggsisolerats och fått ytskikt som fönster och dörrar utbytta. Vid en 
framtida översyn kan man överväga invändig isolering, att istället isolera 
vinden, eller om man vidhåller utvändig isolering i alla fall använda ett 
material och utförande som bättre stämmer överens med ursprungligt 
utseende, och då också flytta ut fönster och dörrar så att dessa inte hamnar så 
djupt in. Byggnadernas volym, skala och proportioner är viktiga och bör alltid 
beaktas.  

• Märkesbyggnader som post- och telegrafhuset och även den lilla 
transformatorstationen bör uppmärksammas och värnas extra. 

• Gröningen vid Brännastrand bör inte bebyggas eller tas i anspråk för andra 
ändamål.  

• Allén längs Kungsgatan är rätt utglesad i dess östra del och kan med fördel 
återplanteras.  
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BJÖRKELUND 

 
Björkelund. Karta från Bodens kommun. 

KARAKTÄR OCH HISTORISK KONTEXT 

Björkelund är ett förhållandevis litet bostadsområde i nordöstra delen av Boden. I 
öster avgränsas området av järnvägen, i väster av Buddbyvägen, i norr av Nedre 
Avan och i söder ansluter ett litet industri- och verksamhetsområde. Bebyggelsen 
består av friliggande småhus med inslag av en del äldre agrarbebyggelse. I norr har 
det sedan 1990-/2000-talet tillkommit viss nybebyggelse av typen kataloghus.   

Området uppstod under 1900-talets första hälft och var tidigare inägomark med 
några få gårdar. I samband med att järnvägen anlades och Boden började expandera 
kom tomter successivt att styckas av på Björkelund. Det attraktiva med att bygga här 
var att det låg utom stadsplan, och här gällde inte stadsstadgorna. Man slapp på så vis 
ta hänsyn till byggnadsstadgan och andra bestämmelser. Utbyggnaden skedde inte 
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efter någon plan eller på något systematiskt eller ordnat vis. Gator uppstod 
(trampades upp) med hänsyn till topografi, terräng och var de nya husen placerades.   

 
Bild 42. Backgatan som slingrar sig fram och kantas av olika typer av bebyggelse.  

Gatorna blev smala och slingrade sig fram mellan husen som låg lite "huller om 
buller" på tomter i storlek efter köparens förmåga. Blandat med bostadshusen låg 
några gårdar kvar och inslaget av självhushållning var påtagligt. Alla bostadshus var 
försedda små uthus eller gårdshus så att man i alla fall kunde hålla sig med några 
höns och åtminstone en gris. Husen uppfördes som självbyggeri eller av någon 
byggmästare/snickare. Någon gång kanske man använde en typritning för egnahem 
som förlaga. En del byggde ett mindre hus, endast avsett för byggherren själv, medan 
andra byggdes större så att man kunde hyra ut en del för att på så vis finansiera det 
egna boendet. De lite större husen i 1½–2-våningar är i majoritet.  

 
Bild 43. Korsningen Sommarstigen–Vinterstigen med en blandning av agrarbebyggelse och 
bostadshus. 
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Området kom genom detta planlösa och okontrollerade byggande där var och en 
byggde efter sin förmåga och efter sina preferenser att präglas av en påfallande 
brokighet. Man ser förvisso inte speciellt mycket av utpräglad snickarglädje, tinnar 
och torn, märkliga planformer eller asymmetriska egensinnigheter, och någon 
påtaglig strävan att avvika från grannen tycks inte ha varit ett behov. Husen har blivit 
olika ändå: kulör, planform, storlek, höjd, taktyp, tak- och fasadmaterial och genom 
att husen har uppförts under en förhållandevis lång period har arkitekturidealen 
skiftat från sekelskiftets herrgårdsideal till 1940-talets måttfulla funkis.  

 
Bild 44. Ett av få tegelhus från tidigt 1900-tal i Boden. Huset är beläget vid Björkelundsvägen. 

Områden liknande Björkelund uppstod i utkanten av många svenska städer och 
stationssamhällen i samband med det sena 1800-talets urbanisering. Dessa områden 
har i ett senare skede i de flesta fall inkorporerats i stadskroppen och den icke 
önskade oordningen har då i allmänhet sanerats bort. I Generalplan 1968 anges att 
bebyggelsen i Björkelund är av mycket heterogen karaktär och att 90 procent anses 
saneringsmogen. Området hade ålagts med nybyggnadsförbud.  

 

Bild 45. Bagarstugan där författaren 
Eyvind Johnson föddes. Byggnaden 
ingick tidigare i ett gårdskomplex men 
övriga byggnader revs 1975.  
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KULTURHISTORISK VÄRDERING 

Björkelund är planlagt genom detaljplan eller områdesbestämmelser och bebyggelse 
kan vara skyddad genom varsamhetsbestämmelser i PBL 8 kap 14 § och 
förvanskningsförbud PBL 8 kap 13 §, samt med utökad lovplikt för ändring och 
underhåll. Varsamhetsbestämmelserna gäller alltid även om dessa inte utpekats 
särskilt i detaljplan eller områdesbestämmelser.  

Någon statligt skyddad (KML, FSBM, RI) bebyggelse finns inte inom Björkelund 
sedan Länsstyrelsen Norrbotten genom beslut 2014 avslog 
byggnadsminnesförklaring av den så kallade Eyvind Johnson-stugan. Det är en 
mindre bagarstuga i vilken författaren, akademiledamoten och nobelpristagaren 
Eyvind Johnson föddes. Byggnadsminnesförklaring väcktes 2010 och Länsstyrelsens 
första uppfattning var att den borde byggnadsminnesförklaras, framför allt med 
hänvisning till det personhistoriska värdet. Bodens kommun kunde, med stöd av det 
underlag som fanns tillgängligt, inte ta ställning i frågan. Detta med hänsyn till att 
Eyvind Johnson-frågan behöver sättas i relation till stadens kulturmiljöer i stort. Här 
kan vidare anföras att byggnaden är den enda återstående av ett gårdskomplex som 
revs 1975, varigenom en stor del av de kulturhistoriska värdena försvann. Byggnaden 
har också genomgått ett antal renoveringsåtgärder med material och metoder 
speglande sin tid – till exempel är stugan målad med plastfärg – snarare än 
sekelskiftet 1900 då familjen Johnson bodde i stugan. Byggnaden bör dock bevaras 
och på sin plats. 

Kvarters-, gatu- och tomtstruktur 

• Björkelundsvägen är den gamla vägen norrut mot Buddbyn och Holmfors.  
• De smala och slingande gatorna som följer topografi och terräng och 

tydliggör att dessa har uppstått organiskt och inte ritats fram av någon 
ingenjör eller kartograf. 

• De oregelbundna och olikstora tomterna som i kombination med 
ekonomibyggnader visar på en större eller mindre grad av självhushållning.  

Bebyggelsen  

• Husens placering på tomten – somliga i kant med gatulinjen, andra mitt på 
tomten och åter andra längst in på tomten. Detta ger intressanta 
överraskningseffekter och vittnar om den frihet som rådde vid byggandet.   

• Det stora inslaget av olika typer av uthus, stall och gårdshus som tydliggör 
levnadsvillkor och att vatten, avlopp och elektricitet kom förhållandevis sent 
till Björkelund. Inom området finns en del knuttimrade bodar som skulle 
kunna vara äldre än 1800-tal. 

• Boningshusen ligger ofta med långsidan mot gatan och med entré i gaveln 
eller på baksidan. Fasadmaterial är mestadels träpanel eller eternit, 
dominerande kulörer är gult, vitt och rött och tak är vanligen utformade som 
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sadeltak. Men många avvikelser och variationer finns och skapar en 
heterogen bebyggelsemiljö.  

• Den lilla bagarstuga där författaren Eyvind Johnson föddes år 1900 har ett 
stort personhistoriskt värde. Tyvärr är gårdens övriga hus rivna sedan 1975. 
Familjen och släkten bodde senare i andra hus på Björkelund så det 
personhistoriska värdet känns inte bara kopplat till huset som sådant utan 
också till området Björkelund dit rallare och diversearbetare slog sig ner.  

Grönstruktur 

• Många tomter uppvisar en blandning av trädgård och naturtomt och med 
inslag av såväl prydnadsbuskar som bärbuskar. Även trädgården spelade en 
roll vid en tid då man drygade ut inkomster med det man kunde framställa 
själv.  

Immateriellt 

• Områdets koppling till författaren Eyvind Johnson.  

FÖRVALTNING, UTVECKLING  

• För bebyggelse som försetts eller förses med varsamhets-/ 
skyddsbestämmelser i detaljplan/områdesbestämmelser bör 
kulturmiljöunderlag upprättas vid ändring av såväl enskilda byggnader som 
miljöer, för att säkerställa att de kulturhistoriska värdena tas tillvara. 
Kulturmiljöunderlag kan vara antikvarisk förundersökning av enskilda 
byggnader vid ändring eller underhåll samt kulturmiljöutredning/analys av 
större eller mindre områden.  

• Björkelundsvägen och de smala, slingrande vägarna inom Björkelund bör inte 
breddas eller rätas. Gatlyse bör bibehållas i den omfattning som nu råder så 
att det halvt lantliga intrycket består. 

• I Björkelund bör inte någon ytterligare expansion tillåtas (möjligen med 
undantag av viss komplettering i anslutning till de norra delarna där viss 
utvidgning av området redan skett), men man kan tänka sig något enstaka hus 
som kompletterar miljön på lucktomter eller liknande.  

• Eventuell nybebyggelse ska anpassas till befintlig struktur av varierade 
hustyper. Ny bebyggelse bör inte tillåtas i mer än två våningar och 
fasadmaterial bör vara träpanel eller cementfiberskivor. Den befintliga 
bebyggelsen har en till stor del fri och oreglerad framväxt och detta 
heterogena uttryck bör man slå vakt om så att områdets struktur framträder 
även i framtiden. 

• Eyvind Johnson-stugan bör bevaras på plats då det personhistoriska värdet 
också i hög grad är kopplat till Björkelund och flera andra hus inom området. 
Plaketter om detta finns uppsatta på en del hus i Björkelund. Huset skulle 
kunna renoveras i samverkan mellan antikvarie och sakkunniga hantverkare.  
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LUNDAGÅRD–SVEAFÄLTET 

 
Lundagård–Sveafältet. Karta från Bodens kommun. 

KARAKTÄR OCH HISTORISK KONTEXT 

Den civila delen av Lundagård–Sveafältet begränsas i norr av stambanan, i öster av 
Bodån, i väster av det tidigare sjukhusområdet och i söder av Sveavägen. Större delen 
utgörs av bostäder med visst inslag av service. Längs Bodån ligger Lundagårds 
begravningsplats (hette ursprungligen Nya begravningsplatsen) och i väster 
sjukhusområdet med viss verksamhet kvar. Drottninggatan är områdets ryggrad och 
från denna utgår tvärgator, som i någon mån också blir som årsringar med yngre 
bebyggelse längre ut.  

Begravningsplatsen vid Bodån anlades på 1880-talet och kapellet där uppfördes 1913. 
De norra delarna, gränsande till järnvägen, är annars de äldsta med bebyggelse från 
1910-, 20- och 30-talen. Det är en blandning av egnahem och små, styckbyggda 
flerbostadshus med två–fyra lägenheter (senare kompletterade med något större 
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flerbostadshus). Här finns också områdets skola, Lundagårdsskolan från 1923, och 
Svenska missionsförbundets soldathem från 1919. Dessa delar är utlagda i enlighet 
med 1904 års stadsplan och såväl gatunamn (Prästgatan och Gröngatan) som 
kvartersstruktur (Humlan, Biet och Myran) har överlevt från denna stadsplan och 
överensstämmer med hur det ser ut i dag.  

         
Bild 46. Lundagårds begravningsplats med          Bild 47. Svenska missionsförbundets  
kapellet från 1913.         soldathem. 

I 1904 års stadsplan finns en stjärnplats (kallad Vasaplan) inlagd ungefär där 
Drottninggatan svänger och i övrigt en rutnätsplan som med lätthet kan läggas ut i 
det oändliga. Så blev det inte och i nästa stadsplan – Lilienbergs 1919-27, fastställd 
1932 – gör kartan halt vid Soldatgatan, som väl fick sitt namn av Svenska 
missionsförbundets soldathem här. Endast den lilla Bagaregatan har tillkommit. Fler 
tomter togs i anspråk, men det var fortfarande styckebyggda hus som tillkom. En 
förändring var det därför när södra delen av Soldatgatan i mitten av 1940-talet 
bebyggdes med sex likadana tvåvånings flerbostadshus. Byggnaderna uppfördes efter 
ritningar från AB Svenska Trähus, som sannolikt även levererade husen i form av 
byggsats. Byggherre var en enskild byggmästare. Det var mindre vanligt att en enskild 
byggherre vid denna tid byggde en hel miljö. Samtliga byggnader är i dag inklädda i 
gul plåt, så det enhetliga intrycket består. 

 
Bild 48. Soldatgatan med sex likadana tvåvåningshus på rad.  
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På 1950-talet skedde betydligt större utbyggnader. Det var Stiftelsen Hyresbostäder 
som kring 1950 färdigställer ett kvarter (Humlan) med trevånings lamellhus. Vid 
färdigställandet innehöll de 136 lägenheter.26 Längs södra delen av Drottninggatan 
byggdes 1955-56 ett ännu större område med sexvånings punkthus på ena sidan 
gatan och trevånings lamellhus hopbyggda i sammanhängande byggnadskroppar med 
viss service i bottenvåningen på den andra sidan. Arkitektoniskt är det sakligt och 
enkelt, tegelfasader och ljusa putsfasader, men samtidigt varierat och livfullt med 
förskjutna byggnadskroppar och delvis asymmetriska takfall. Samtliga byggnader för 
Hyresbostäder ritades av HSB:s arkitektkontor i Stockholm.  

         
Bild 49. Kvarteret Humlan.          Bild 50. Drottninggatan med BodenBo:s (fd  
          Stiftelsen Hyresbostäder) hus i bakgrunden. 

Här realiserades grannskapsidén (låt vara i måttlig skala jämfört vad som samtidigt 
uppfördes i större städer), att bygga ett så pass stort område att de boende skulle 
bilda underlag för en skola och viss basservice, men utan att bli så stort att det 
skapade anonymitet. I grannskapsenheten skulle hemkänsla och trygghet skapa goda 
betingelser för demokratiska människor. Vid den här tiden dominerade 
tvårumslägenheter, som ansågs passande för en familj med ett eller två barn. 
Lägenheterna var välplanerade och helst genomgående. 

 
Bild 51. Sexvånings punkthus från 1950-talet. Sakligt och trivsamt.  

 
                                                 
26 Holm, s 176. 
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Under 1960-talet kompletterades området med ytterligare trevånings lamellhus och 
några punkthus (de senare rivna) längs Sergeantsgatan. På andra sidan 
Drottninggatan byggdes bostäder för anställda vid centrallasarettet på andra sidan 
Hedenbrovägen. När landstinget 1957 övertog driften för centrallasarettet avsatte 
staten åtta hektar mark för fortsatt utbyggnad av sjukhusområdet. Vid samma tillfälle 
såldes tre hektar mark till Bodens kommun för att där uppföra bostäder av vilka 
sjukhuset tillförsäkrades minst 100 lägenheter och 50 enkelrum för sjukhusets 
bostadsbehov.27 Här byggdes även ett patienthotell.  

Sjukhuset byggdes ut under större delen av 1900-talet och nedlades 1999 då 
verksamheten flyttade till Sunderby. Merparten byggnader har därefter rivits.  

 
Bild 52. Landstingets sjuksköterskeskola och elevhem – välbevarade byggnader från 1950-talet.  

KULTURHISTORISK VÄRDERING 

Den civila delen av Lundagård–Sveafältet är planlagt genom detaljplan och 
bebyggelse kan vara skyddad genom varsamhetsbestämmelser i PBL 8 kap 14 § och 
förvanskningsförbud PBL 8 kap 13 §, samt med utökad lovplikt för ändring och 
underhåll. Varsamhetsbestämmelserna gäller alltid även om dessa inte utpekats 
särskilt i detaljplan eller områdesbestämmelser.  

Statligt skyddad (KML, FSBM, RI) bebyggelse på Lundagård–Sveafältet är 
Lundagårds begravningsplats.     

Kvarters-, gatu- och tomtstruktur 

                                                 
27 Bergmark, s 728 f. 
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• Kyrkogårdsgatan är en del av den gamla vägen som från Boden gick förbi 
prästgården på Rävnäset, över Bodån och vidare till Bodsvedjan.  

• Drottninggatan utgör en dominerande gata i Boden och har den sträckning 
den fick i början av 1900-talet i samband med att de militära regementena 
planerades och anlades intill Luleälven kring sekelskiftet 1900.  

• Kvarteren Humlan, Biet och Myran samt Prästgatan och Gröngatan är 
utlagda i enlighet med stadens första stadsplan från 1904.  

Bebyggelsen  

• Inom området finns två soldathem med stark koppling till stadens militära 
historia: i slutet av Drottninggatan, mittemot A 9, Konung Oscar II:s 
paviljong (soldathem) från 1912 och Svenska missionsförbundets soldathem 
från 1919 vid Soldatgatan. Byggnaderna är vidare arkitektoniskt intressanta. 

• Lundagårdsskolan från 1923 hör till de äldre offentliga byggnaderna i Boden 
och har genom storlek, placering och arkitektonisk utformning ett stort 
miljöskapande värde och även ett högt identitetsvärde.  

• Enstaka äldre trähus finns i de äldsta delarna av Lundagård–Sveafältet och 
speglar byggnadsskick och levnadsvillkor i Boden före andra världskriget och 
det moderna samhället som växte fram efter krigsåren.  

• De enhetliga tvåvånings lamellhusen längs Soldatgatan hör till den äldsta 
grupphusbebyggelsen i Boden och är representativa för sin tid.  

• 1950-talsbebyggelsen på båda sidor av Drottninggatan är stadens främsta 
exempel på grannskapsenhet med tidstypisk planeringsideologi och 
gestaltning. Dessa ambitioner är ännu mycket tydliga och området har stora 
samhällshistoriska, arkitektoniska och miljömässiga värden.  

• Sjuksköterskeskolan med elevhem är en mycket välbevarad anläggning (både 
exteriört och interiört) från 1950-talets mitt och vittnar om en expansiv fas i 
stadens och sjukhusets utveckling.  

Grönstruktur 

• Lundagårds begravningsplats kan nog räknas som stadens största anlagda 
grönyta med gångar, häckar, planterade trädrader och naturligtvis gravar, 
monument och ett kapell som hör till denna typ av anläggningar. Av särskilt 
intresse är de många gravplatser och monument med koppling till Bodens 
militära historia. Begravningsplatsen har en klart klassicistisk struktur av räta 
gångar och kvarter samt med kapellet i skärningspunkten av två huvudaxlar.  

• Punkthusen inom grannskapsenheten är enligt tidens "hus i park-ideal" fritt 
placerade, oberoende av gatusträckning och omges av grönytor.  

Siktlinjer 

• Tvåvåningshusen längs södra sidan av Soldatgatan är uppförda på lika 
avstånd från gatan och utan planterad förgårdsmark vilket ger en tydlig 
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avgränsning av den cirka 270 meter långa gatumiljön och skapar en tydlig 
siktlinje längs med gatan. 

Platsbildningar och mötesplatser 

• Soldathemmen är platser med stora identitetsvärden för många som gjort 
militärtjänst i Boden.  

Immateriellt 

• Soldatgatan har namn efter det soldathem som ligger här och vittnar om 
ortens historia och koppling till försvarsmakten. Även i övrigt påminner gatu- 
och kvartersnamn, liksom namnet Sveafältet, om det militära. 

FÖRVALTNING, UTVECKLING  

• För bebyggelse som försetts eller förses med varsamhets-/ 
skyddsbestämmelser i detaljplan/områdesbestämmelser bör 
kulturmiljöunderlag upprättas vid ändring av såväl enskilda byggnader som 
miljöer, för att säkerställa att de kulturhistoriska värdena tas tillvara. 
Kulturmiljöunderlag kan vara antikvarisk förundersökning av enskilda 
byggnader vid ändring eller underhåll samt kulturmiljöutredning/analys av 
större eller mindre områden.  

• Äldre gator och kvarter bör inte ändras gällande utformning/sträckning.  
• Äldre trähusbebyggelse, både offentlig och privat, bör bevaras och bibehållas 

avseende volym, skala, proportioner och byte av ursprungliga eller äldre 
ytskikt som fasadmaterial, takmaterial, dörrar, fönster etcetera bör inte 
övervägas om befintliga går att underhålla. Byggherren bör i så fall redogöra 
varför detta inte låter sig göras. 

• Enhetlig bebyggelse bör hanteras som sådan så att väsentliga karaktärsdrag 
bibehålls. Här är det alltså olämpligt att försöka ge husen ett individuellt 
utseende, det är just det likartade som eftersträvats.  

• Grannskapsbebyggelsen och sjuksköterskeskolan med elevhem är 
välbevarade och bör inte väsentligt ändras, byggas till eller tilläggsisoleras 
med nya ytskikt på utsidan. Här är det förhållandevis mycket ursprungliga 
entréer, fönster och balkongfronter, vilka bör underhållas istället för att bytas 
ut.  

• Eventuell nybebyggelse ska anpassas till befintlig struktur och uppförs 
förslagsvis där det redan stått hus. Grönområden bör inte tas i anspråk för 
bebyggelse.   

• Vid Soldatgatan bör man slå vakt om den tydliga avgränsning som de 
likartade tvåvåningshusen utgör och här är det olämpligt med planteringar, 
carports eller annat som påverkar den tydliga siktlinje som bildas.  
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BODENS GARNISON (DEL AV) 

 
Bodens garnison. Karta från Bodens kommun. 

KARAKTÄR OCH HISTORISK KONTEXT 

Den del av Bodens garnison som ingår i undersökningsområdet är belägen öster om 
Lule älv. Området är militärt skyddsområde och till största delen inte tillgängligt för 
allmänheten. Garnisonsområdet sträcker sig utanför undersökningsområdet åt 
nordväst och fortsätter även på andra sidan Luleälven. Mot den civila bebyggelsen 
avgränsas garnisonen av Sveavägen, före detta sjukhusområdet samt 
Jokkmokksvägen och numera även mot sydost av det före detta regementet Ing 3. 
Området genomkorsas av Norrbottensvägen, Hedenbrovägen och stambanan.   
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Området kallades tidigare för Räfnäset och var före sekelskiftet 1900 till största delen 
skogsbevuxet med åker-/ängsmark vid prästgården som låg där vägen till Bodsvedjan 
korsade Bodån. Här fanns också en vattenkvarn i Bodån. Genom försvarsbeslut vid 
1900 års riksdag beslutades det om att anlägga en fästning med garnison i Boden. 
Arbetena med fästningen startade 1901 och anläggandet av regementsområdena året 
därpå. Artilleriförbanden och Ingenjörskåren förlades helt eller delvis på prästgårdens 
mark. Regementena färdigställdes 1907-09 och kompletterades med 
kommendantbyggnad, garnisonssjukhus, stabsbyggnad och intendenturanläggning 
1910-13.  

 
Bild 53. Intendenturanläggningen intill stambanan.  

Ett mönsterkasernsamhälle byggdes upp utifrån tidens ideal, principritningar och 
direktiv uppifrån. Kaserngårdarna var relativt slutna med ordnad symmetri. I 
utkanten låg marketenteri, stall och förrådsbyggnader och utanför kaserngårdarna 
öppna övningsfält. De öppna fälten rymde även garnisonens och anställdas 
odlingsland.  

Husen byggdes efter typritningar av arkitekten Erik Josephson på Kungliga 
Arméförvaltningen. De putsade fasadernas formspråk var den karakteristiskt enkla 
klassicism som användes på militärbyggnader landet runt och anspelade på svensk 
stormaktstid. Byggnadernas arkitektur och gruppering runt stora kaserngårdar skiljer 
ut de militära anläggningarna från annan bebyggelse.  

Sveavägen, utformad som en esplanad, med dubbla rader av björkar på ömse sidor, 
blev huvudstråk i garnisonen och förband de olika delarna. Sveabron blev klar 1907 
så att man fick kanslihuset vid Ing 3 i fonden. Dessförinnan låg bron över Bodån 
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längre nedströms. Längs vägarna inom garnisonsområdet planterades ofta 
dubbelradiga björkar och en manskapspark anlades inom Norrbottens regemente.  

 
Bild 54. En liten paviljong framför f.d. Ing 3:s kasernområde. Till höger i bild går den raka Sveavägen 
med en kasernbyggnad intill vägen. Planteringar som häckar, björkrader och strama barrträd bidrar 
verksamt till den militära miljön.  

På knappt 15 år hade områdets grunddrag etablerats i form av bebyggelse, vägnät och 
en egen järnvägsstation, Bodens Södra (riven), hade anlagts vid 
intendenturanläggningen. Det är en medvetet planerad och byggd miljö med ett 
stadsplanemönster från uppbyggnadsskedet. Den enhetliga och sammanhållna 
bebyggelsen av kaserner och kanslihus tillsammans med den raka och allékantade 
Sveavägen ger området en speciell, och omisskännligt militär prägel av ordning, 
symmetri, hierarki och enhetlig gestaltning.  

         
Bild 55. Underofficersbyggnad.         Bild 56. Chefsbostaden, intendenturförrådet.  
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KULTURHISTORISK VÄRDERING 

Bodens garnison är riksintresse för kulturmiljövården och har ett lagskydd genom 
miljöbalken (se vidare sid 15). Intendenturanläggningen med kommendanthus är 
statligt byggnadsminne och skyddas genom förordning om statliga byggnadsminnen 
(se vidare sid 22). Garnisonsområdet är vidare planlagt genom detaljplan och 
bebyggelse kan vara skyddad genom varsamhetsbestämmelser i PBL 8 kap 14 § och 
förvanskningsförbud PBL 8 kap 13 §, samt med utökad lovplikt för ändring och 
underhåll. Varsamhetsbestämmelserna gäller alltid även om dessa inte utpekats 
särskilt i detaljplan eller områdesbestämmelser.  

Kvarters-, gatu- och tomtstruktur 

• Sveavägen–Norrbottensvägen är utlagd samtidigt med uppbyggnaden av 
garnisonen och förbinder de olika delarna i en tydlig struktur.  

Järnvägsstruktur 

• Stambanan har varit avgörande för intendenturanläggningens lokalisering. 
Här låg även stationen Bodens Södra, som tillkom 1907 i samband med 
utbyggnaden av Bodens garnison och som station var den helt till för militära 
transporter och ändamål. Byggnaderna är rivna, men en cembratall planterad 
samtidigt med stationshusets byggande står ännu på platsen.  

Bebyggelsen  

• Den äldre bebyggelsen är särpräglad och mycket representativ för svensk 
militärarkitektur kring sekelskiftet 1900, delvis för att allt ritades av samma 
arkitekt, Erik Josephson. Byggnaderna har ett stramt klassicistiskt formspråk 
lånat från svensk stormaktstid: lejongula putsfasader med bandrusticering och 
hörnkedjor samt valmade mansardtak lagda med svart skivplåt.  

• Grupperingen av regementsområdena med samma disposition av kansli och 
kaserner på ena sidan kaserngården och på den andra ("baksidan") 
gymnastikhus, matsalsbyggnad, förråd, stall och ridhus. 
Intendenturanläggningen ligger intill järnvägen och var beroende av 
transporter den vägen. För sig själva – och ofta lite mer arkitektoniskt 
påkostade, men inom ramen för valt formspråk – ligger kommendanthus och 
andra byggnader kopplade till stab och ledning.    

Grönstruktur 

• De dubbla raderna av björkar längs Sveavägen är planterade för att framhäva 
och förtydliga den militära miljön och siktlinjer.  

• Manskapspark och andra planteringar kring den äldre bebyggelsen hör 
samman med garnisonsmiljön (är inte tillgängliga för utomstående).   

Landmärken 
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• Intendenturanläggningen är ett tydligt landmärke intill järnvägen. Längs 
Sveavägen framträder särskilt regementena med för sin tid storskaliga och 
enhetliga bebyggelse längs dess sydvästra sida.   

Siktlinjer 

• Den raka Sveavägen med fortsättning i Norrbottensvägen utgör en tydlig 
siktlinje, förstärkt av trädrader och (utanför behandlat område) före detta Ing 
3:s kanslihus i fonden.  

• Inom kasernområdena är bebyggelsen hierarkiskt ordnad så att siktlinjer 
bildas längs med bebyggelsen och mellan densamma.  

Platsbildningar och mötesplatser 

• Kaserngårdar, exercisfält och idrottsplatser är typiska platsbildningar inom 
garnisonen (är inte tillgängliga för utomstående). 

Immateriellt 

• Sveavägen har en nationalromantisk klang och anspelar på riket, huvudstaden 
och det militära. 

FÖRVALTNING, UTVECKLING  

• För bebyggelse som försetts eller förses med varsamhets-/ 
skyddsbestämmelser i detaljplan/områdesbestämmelser bör 
kulturmiljöunderlag upprättas vid ändring av såväl enskilda byggnader som 
miljöer, för att säkerställa att de kulturhistoriska värdena tas tillvara. 
Kulturmiljöunderlag kan vara antikvarisk förundersökning av enskilda 
byggnader vid ändring eller underhåll samt kulturmiljöutredning/analys av 
större eller mindre områden.  

• Sveavägen bör inte ändras gällande utformning/sträckning.  
• Den äldre garnisonsbebyggelsen i vid bemärkelse bör bevaras och underhållas 

så att äldre utförande bibehålls. Det kan handla om att bevara och renovera 
fönster och dörrar istället för att byta, inte byta takens skivplåt mot bandplåt 
eller annat takmaterial, bibehålla takavvattning med fotränna, bibehålla 
kulörer och noga pröva lämpligheten av ändringar/tillägg samt att slå vakt 
om bevarade interiörer och detaljer som är viktiga för helhetsupplevelsen 
som flaggor, riksvapen och liknande.  

• Eventuell nybebyggelse ska anpassas till befintlig struktur och lokaliseras så 
att hierarkiska strukturer, siktlinjer, landmärken och anlagda grönområden 
och platsbildningar bevaras.   

• Björkrader kan lämpligen återplanteras vid Sveavägen–Norrbottensvägen där 
dessa tagits bort.  
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F.D. REGEMENTSOMRÅDE (A 8, ING 3) 

 
F.d. regementsområde. Karta från Bodens kommun. 

KARAKTÄR OCH HISTORISK KONTEXT 

De före detta regementsområdena (A 8, Ing 3) i södra–östra delen av 
garnisonsområdet är belägna söder om den civila staden och utan att direkt gränsa till 
densamma. Åbergsleden förbinder numera de två regementsområdena. Den tidigare 
militära bebyggelsen är huvudsakligen belägen i områdets västra delar medan de 
södra och östra delarna till stor del är obebyggda. Centralt i området finns 
landningsbanor för helikoptrar.  

Kasernbyggnader för A 8 började byggas 1902 och färdigställdes 1907, för Ing 3 
pågick bygget 1904–08. Båda regementsområdena kompletterades med ytterligare 
byggnader under främst 1910-talet. Med motoriseringen från 1950-talet och 
helikopterskolan som förlades till Ing 3 år 1959 tillkom en mängd nya byggnader och 
anläggningar.  
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Bild 57. Kaserner och kanslihus vid f.d. Ing 3.  

Båda regementsområdena har en snarlik uppbyggnad med kanslihus omgärdat av två 
kasernbyggnader, därefter en öppen kaserngård som i sin tur avgränsas av 
gymnastikhus, matsalsbyggnad, förråd, stall och ridhus. Detta följer de riktlinjer för 
kasernetablissement som arbetades fram i samband med 1901 års härordning.28 Detta 
var också året för indelningsverkets avskaffande och införande av en värnpliktsarmé, 
vilket ledde till en omfattande utbyggnad av kasernetablissement i början av 1900-
talet. 

         
Bild 58. Stallbyggnad vid f.d. A 8. Ekonomi-          Bild 59. Gymnastikhus, kasernplan och  
byggnaderna uppfördes i trä och målades på        kasernbyggnad vid fd. Ing 3. Byggnaderna hade  
traditionellt vis med Falu rödfärg.         en tydlig militär prägel och målades gula.  

Ett militärt mönstersamhälle byggdes upp utifrån tidens ideal, principritningar och 
direktiv uppifrån. Kaserngårdarna var relativt slutna med ordnad symmetri. I 
utkanten låg marketenteri, stall och förrådsbyggnader och utanför kaserngårdarna 
                                                 
28 Ahnlund, s 277 f.  
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öppna övningsfält. De öppna fälten rymde även garnisonens och anställdas 
odlingsland.  

Husen byggdes efter typritningar av arkitekten Erik Josephson på Kungliga 
Arméförvaltningen. De putsade fasadernas formspråk var den karakteristiskt enkla 
klassicism som användes på militärbyggnader landet runt och anspelade på svensk 
stormaktstid. Byggnadernas arkitektur och gruppering runt stora kaserngårdar skiljer 
ut de militära anläggningarna från annan bebyggelse.  

De båda regementsområdena stod i förbindelse genom den helt raka Kanslihusvägen 
med kasernbebyggelsen på östra sidan av vägen. Något fondmotiv uppstod inte längs 
Kanslihusvägen (Ing 3:s kanslihus var ju däremot fondmotiv vid Sveavägen). För att 
åstadkomma något liknande vid A 8 anlades en öppen plantering framför kanslihuset 
och ned mot älven. Detta område är sedan 1980-/90-talet bebyggt med byggnader 
som ingått i Ing 3.  

Efter andra världskriget inleddes en motorisering av det svenska försvaret. Både vid 
A 8 och Ing 3 tillkom nya byggnader som en anpassning till motoriseringen: olika 
garage, förråd, service- och verkstadsbyggnader. Vid Ing 3 anlades dessa nya 
byggnader huvudsakligen som en årsring bakom den befintliga anläggningen medan 
nya byggnader vid A 8 adderades både framför och bakom det ursprungliga 
kasernområdet. Vid Ing 3 tillkom från och med 1959 även start- och landningsbanor, 
ett flygledartorn samt hangarer med mera för helikopterskolan.   

 
Bild 60. Flygledarbyggnad på f.d. Ing 3.  
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Slutet på kalla kriget, Sovjetunionens kollaps, avspänning och minskad hotbild under 
1990-talet fick till följd att A 8 avvecklades år 2001 och Ing 3 år 2005. Byggnaderna 
och områdena används numera för olika civila verksamheter.  

KULTURHISTORISK VÄRDERING 

De före detta regementsområdena ingår i riksintresse för kulturmiljövården och har 
ett lagskydd genom miljöbalken (se vidare sid 15). Regementområde A 8 är 
byggnadsminne och skyddas genom kulturmiljölagen (se vidare sid 19). De före detta 
regementsområdena är vidare planlagda genom detaljplan och bebyggelse kan vara 
skyddad genom varsamhetsbestämmelser i PBL 8 kap 14 § och förvanskningsförbud 
PBL 8 kap 13 §, samt med utökad lovplikt för ändring och underhåll. 
Varsamhetsbestämmelserna gäller alltid även om dessa inte utpekats särskilt i 
detaljplan eller områdesbestämmelser.  

Kvarters-, gatu- och tomtstruktur 

• Den raka Kanslihusvägen (södra delen vid A 8) är utlagd samtidigt med 
uppbyggnaden av garnisonen och ingår i den ursprungligt symmetriska 
dispositionen av området.   

Bebyggelsen  

• Den äldre bebyggelsen är särpräglad och mycket representativ för svensk 
militärarkitektur kring sekelskiftet 1900, delvis för att allt ritades av samma 
arkitekt, Erik Josephson. Byggnaderna har ett stramt klassicistiskt formspråk 
lånat från svensk stormaktstid: lejongula putsfasader med bandrusticering och 
hörnkedjor samt valmade mansardtak lagda med svart skivplåt.  

• Grupperingen av regementsområdena med samma disposition av kansli och 
kaserner på ena sidan kaserngården och på den andra ("baksidan") 
gymnastikhus, matsalsbyggnad, förråd, stall och ridhus följer de riktlinjer för 
kasernetablissement som togs fram i samband med den allmänna 
värnpliktens införande 1901.  

Grönstruktur 

• Trädrader (tall, björk eller asp) och andra planteringar kring den äldre 
bebyggelsen hör samman med kasernetablissementen och ingår i miljön.    

Landmärken 

• Ing 3:s kanslihus ligger i fonden av Sveavägen och bildar tillsammans med 
omgivande kaserner ett tydligt landmärke. Mindre framträdande, delvis 
beroende på att äldre vägnät ändrats, är A 8:s kaserner och kanslihus som 
ligger på rad längs Kanslihusvägen.  
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Siktlinjer 

• Inom kasernområdena är bebyggelsen hierarkiskt ordnad så att siktlinjer 
bildas längs med bebyggelsen och mellan densamma.  

Platsbildningar och mötesplatser 

• Kaserngårdar, exercisfält och idrottsplatser är typiska platsbildningar inom 
garnisonen. 

FÖRVALTNING, UTVECKLING  

• För bebyggelse som försetts eller förses med varsamhets-/ 
skyddsbestämmelser i detaljplan/områdesbestämmelser bör 
kulturmiljöunderlag upprättas vid ändring av såväl enskilda byggnader som 
miljöer, för att säkerställa att de kulturhistoriska värdena tas tillvara. 
Kulturmiljöunderlag kan vara antikvarisk förundersökning av enskilda 
byggnader vid ändring eller underhåll samt kulturmiljöutredning/analys av 
större eller mindre områden.  

• Den del av Kanslihusvägen som återstår bör inte ändras gällande 
utformning/sträckning.  

• Den äldre garnisonsbebyggelsen i vid bemärkelse bör bevaras och underhållas 
så att äldre utförande bibehålls. Det kan handla om att bevara och renovera 
fönster och dörrar istället för att byta, inte byta takens skivplåt mot bandplåt 
eller annat takmaterial, bibehålla takavvattning med fotränna, bibehålla 
kulörer och noga pröva lämpligheten av ändringar/tillägg samt att slå vakt 
om bevarade interiörer och detaljer som är viktiga för helhetsupplevelsen 
som flaggor, riksvapen och liknande.  

• Eventuell nybebyggelse ska anpassas till befintlig struktur och lokaliseras så 
att hierarkiska strukturer, siktlinjer, landmärken och anlagda grönområden 
och platsbildningar bevaras. Detta gäller i anslutning till den befintliga 
bebyggelsen medan södra/östra delarna tål exploatering med verksamheter 
snarare än bostadsbebyggelse.   

• Planterade trädrader inom kasernområdena ska vårdas och bibehållas.  
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SANDEN 

 
Sanden. Karta från Bodens kommun. 

KARAKTÄR OCH HISTORISK KONTEXT 

Sanden är ett heterogent område med en dominans av småhusbebyggelse. Inom 
området ligger också en travbana med stall, två större livsmedelsbutiker, flera skolor, 
sporthall, äventyrsbad, polis- och tingshus samt några industri-/verksamhetslokaler. I 
öster utgör Malmbanan mot Luleå gräns mot Torpgärdan och i norr genomkorsas 
området av Stambanan. Bodån utgör gräns åt norr och tillsammans med 
Travbaneleden även gräns åt väster. I söder utgör Nylandsbäcken och Travbaneleden 
gräns mot Torpgärdans industriområde. Förutom Stambanan genomkorsas Sanden 
också av Lulevägen, som är stadens hårdast trafikerade väg. 

Sanden bestod dels av inägomark till Boden i norra delen vid Bodån, dels av utmark 
(skog) under 1800-talet. Några enstaka gårdar fanns i anslutning till inägomarken. I 
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slutet av 1800-talet drogs både Malmbanan och Stambanan fram i kanten av eller 
genom nuvarande Sanden men sannolikt utan att direkt generera någon bebyggelse 
då stationen uppförts utanför området. Kring sekelskiftet 1900 anlades Bodens 
tegelbruk intill Malmbanan – en etablering som hänger samman med tillkomsten av 
Bodens garnison. Verksamheten upphörde i slutet av 1930-talet.29 På tomten ligger i 
dag en ICA-butik.  

De första stadsplaner och plankartor som gjordes över Boden i slutet av 1800-talet 
och början av 1900-talet omfattar delvis Sanden, men det enda som stämmer överens 
med verkligheten är järnvägarna. De rutnätsplaner man tänkte sig förverkligades 
aldrig och det är först med Albert Lilienbergs stadsplan, klar 1927 och fastställd 1932, 
som åtminstone området norr om Stambanan och kvarteren intill Malmbanan 
stämmer med hur det faktiskt blivit. Om det byggts ut efter Lilienbergs plan eller om 
han bara avbildade verkligheten är oklart, men troligen både och då den äldsta 
bebyggelsen här delvis verkar vara uppförd före 1927.  Söder om Stambanan är det 
svårare att följa Lilienbergs plan även om Kyrkogatan, Sturegatan och 
Hermelinsgatan också återfinns hos honom, om än med ett mer monumentalt anslag.  

 
Bild 61. Den s.k. Druidgården vid Läroverksgatan (Staren 9) är troligen uppförd på 1920-talet.  

I likhet med Torpgärdan verkar det nästan som om det pågick ett mer intensivt 
byggande precis utanför stadsgränsen för att slippa undan stadsplanebestämmelser 
och regleringar. Här anlades, av samma skäl får man förmoda, också stadens travbana 
1944, vilket gör den till en av de äldre i Sverige. Kuskvägen, som låg precis utanför 
stadsgränsen, lades troligen ut vid samma tid och bebyggdes med egnahem.  

                                                 
29 Skeppstedt & Nyström, s 460.  
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I de av Lilienberg stadsplanelagda kvarteren i norr och öster byggdes småhus, 
egnahem och mindre, styckbyggda flerbostadshus. Här är det nästan uteslutande 
trähus i en till två våningar. Det var i första hand kvarteren norr om järnvägen och 
tomter längs Lulevägen (nuvarande Läroverksgatan) som först bebyggdes.  

Vid Hildursborg, som från början varit en gård och där sedan Bodens Folkhögskola 
låg, fanns realskolan som 1945 fick nya lokaler i form av en hög och relativt smal 
skolbyggnad i tegel. Denna ritades av arkitekt Curt Landén i Stockholm och 
kompletterade befintlig anläggning. De äldre träbyggnaderna revs senare och skolan 
kom sedan att få namnet Tallboskolan. Byggnaden ligger orienterad efter Lulevägen, 
som från början gick fram här.  I kvarteret Hämplingen, som fått en lite märklig 
femkantig form i Lilenbergs plan, byggdes 1948 Sandenskolan med en planform som 
följer kvarteret.  

         
Bild 62. Bodens realskola (Tallboskolan).         Bild 63. Sandenskolan.  

Redan i Lilienbergs stadsplan hade Lulevägen lagts ut i nuvarande raka sträckning. 
Kring 1950 kom det att uppföras trevånings flerbostadshus längs Lulevägen, i övrigt 
bebyggdes Sanden med småhus huvudsakligen under 1950- och 60-talen. Vägnätet är 
av traditionell utformning med möjligheter till genomfartstrafik, vilket får tolkas som 
att utbyggnaden skett efter planer antagna innan massbilismen negativa konsekvenser 
i form av trafikolyckor uppmärksammats stort. Bebyggelsen består av olika typer av 
kataloghus, från anspråkslösa trähus till större mexivillor. Det finns också några få 
och spridda inslag av äldre hus som fanns på plats och tydligen kunde ligga kvar när 
nya vägar, kvarter och tomter lades ut.  

         
Bild 64. 1960-talets flerbostadshus i kvarteret        Bild 65. 1960-talets småhus i kvarteret   
Skatan. Estetiskt avskalat, enkelt och räta linjer.        Gärdsmygen. Samma estetik som för  
          flerbostadshusen men med lite lyx som  
          mexisten och inslag av mörkbetsat trä.  
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KULTURHISTORISK VÄRDERING OCH KARAKTÄRSDRAG 

Sanden är planlagt genom detaljplan och bebyggelse kan vara skyddad genom 
varsamhetsbestämmelser i PBL 8 kap 14 § och förvanskningsförbud PBL 8 kap 13 §, 
samt med utökad lovplikt för ändring och underhåll. Varsamhetsbestämmelserna 
gäller alltid även om dessa inte utpekats särskilt i detaljplan eller 
områdesbestämmelser. Någon statligt skyddad (KML, FSBM, RI) bebyggelse finns 
inte inom Sanden.   

Kvarters-, gatu- och tomtstruktur 

• De äldre kvarteren i kilen mellan Stambanan och Malmbanan är 
förhållandevis tätbebyggda med inslag av gårdshus på oregelbundna tomter. 
Gårdshusen är viktiga då de anger hur man levt i dessa kvarter med utedass, 
bak- och bykhus, magasin och liknande.    

• Läroverksgatan är en del av den gamla landsvägen från Boden söderut till 
Luleå. Gatan är förhållandevis bred. 

• Kvarteren norr om Stambanan är utlagda i enlighet med Albert Lilienbergs 
stadsplan från 1927.   

Bebyggelsen  

• Inom området finns tre offentliga byggnader och en föreningsbyggnad med 
kulturhistoriska och arkitektoniska värden att slå vakt om: Tingshuset (1932), 
Tallboskolan (1945), Sandenskolan (1948) och Druidgården (1920-tal).  

• Den äldre trähusbebyggelsen (före 1940) avseende både småhus och 
flerbostadshus norr om Stambanan och i kilen mellan Stambanan och 
Malmbanan är områdets äldsta samlade bebyggelse och utgör tillsammans 
med den äldre bebyggelsen i norra delen av Lundagård-Sveafältet en tydlig 
årsring när staden expanderade utanför stadskärnan och stationsområdet.  

• Bebyggelsen av kataloghus är tidstypisk och här finns en uppsjö av modeller 
och typer. Särskilt de lite mer påkostade husen med fasader av mexisten, 
förskjutna byggnadskroppar och pulpettak i södra delen av området (längs 
Floragatan, Orrgatan, Travbanegatan) och som uppförts i slutet av 1960-talet 
är intressanta och mycket specifika för sin tid. Dessa kommer sannolikt att 
värderas högre i framtiden.  

• Flerbostadshusen i kvarteren Skatan och Ugglan är mycket representativa för 
folkhemmets bostadsbyggande och just trevånings lamellhus var den 
vanligaste typen av flerbostadshus under perioden 1945-75. Husen i kvarteret 
Skatan är grupperade så att det bildas tre öppna gårdar medan husen i 
kvarteret Ugglan är grupperade runt en gemensam gård. Husen är från 1950-
talet (putsfasader, sadeltak) och har kompletterats med ytterligare hus på 
1960-talet (tegelfasader, plana tak) som infogats i samma kvartersmönster.  
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Siktlinjer 

• Många raka och breda gator erbjuder siktlinjer, men det är väl endast 
Kyrkogatan åt norr som har något att erbjuda med stadsmiljön i Centrum och 
i fonden kyrkan.  

Platsbildningar och mötesplatser 

• Bodentravet är en av landets äldsta travbanor och en stor mötesplats vid 
arrangemang. Här finns vissa äldre stallbyggnader.  

FÖRVALTNING, UTVECKLING  

• För bebyggelse som försetts eller förses med varsamhets-/ 
skyddsbestämmelser i detaljplan/områdesbestämmelser bör 
kulturmiljöunderlag upprättas vid ändring av såväl enskilda byggnader som 
miljöer, för att säkerställa att de kulturhistoriska värdena tas tillvara. 
Kulturmiljöunderlag kan vara antikvarisk förundersökning av enskilda 
byggnader vid ändring eller underhåll samt kulturmiljöutredning/analys av 
större eller mindre områden.  

• Tomtstrukturen med oregelbundna tomter och relativt hög exploateringsgrad 
med gårdshus, förråd, garage och andra ekonomibyggnader i kvarteren 
Ormvråken, Falken, Staren, Örnen, Gamen, Gladan och Uven bör bibehållas.  

• Läroverksgatan är stadens gamla infartsled och bör bibehållas i bredd och 
sträckning.   

• Tingshuset, Tallboskolan, Sandenskolan och Druidgården bör förses med 
skydds-/varsamhetsbestämmelser. Byggnaderna är något ändrade avseende 
fönster och kanske andra detaljer vilket bör beaktas.  

• För den äldre träbebyggelsen som finns i kvarteren nämnda ovan samt i 
kvarteren Steglitsen, Grönsiskan och Talgoxen bör ursprunglig/äldre fasad- 
och takutformning eller material inte ändras. 

• Många hus har försetts med utvändig tilläggsisolering. Vid en framtida 
översyn av denna kan man överväga invändig isolering, att istället isolera 
vinden, eller om man vidhåller utvändig isolering i alla fall använda ett 
material och utförande som bättre stämmer överens med ursprungligt 
utseende, och då också flytta ut fönster och dörrar så att dessa inte hamnar så 
djupt in.   

• Kvarteren Skatan och Ugglan med flerbostadshus bör inte förtätas.  
• För delar av kataloghusbebyggelsen, särskilt mexivillorna nämnda ovan, kan 

man överväga varsamhets-/skyddsbestämmelser. Bebyggelsen här är annars 
väldigt blandad och tål nya tillägg.   

• Siktlinjen från Kyrkogatan norrut med kyrkan i fonden bör bibehållas.  
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TORPGÄRDAN 

 
Torpgärdan. Karta från Bodens kommun. 

KARAKTÄR OCH HISTORISK KONTEXT 

Torpgärdan är ett bostadsområde präglat av småhusbebyggelse. Området ligger i 
södra delen av Boden och gränsar i öster till Svartbyträsket med fina promenadstråk 
längs sjön. I väster utgör Malmbanan mot Luleå gräns och barriär. I söder bildar 
Nylandsbäcken en naturlig gräns mot ett industri- och verksamhetsområde. Rakt 
genom området, i nordsydlig riktning, går Gamla Lulevägen. 

Torpgärdan var under 1800-talet inägomark med åker och äng, huvudsakligen 
obebyggt. 1888 drogs järnvägen mellan Luleå och Malmberget fram i kanten av 
nuvarande Torpgärdan. Området låg till största delen utanför Bodens stad fram till 
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kommunsammanläggningen 1967 (gränsen gick ungefär i Älgvägen) och det verkar 
som om det pågått en betydligt mer omfattande byggnation utanför stadsgränsen än 
innanför. Utanför stadsgränsen behövde man inte ta hänsyn till några stadsplaner 
eller stadsstadgor. Bortsett från en gård bestod bebyggelsen av småhus, sannolikt en 
blandning av gathus och egnahem.  

År 1963 upprättade Orrje & Co i Luleå ett förslag till bostadsbyggnadsprogram för 
Överluleå kommun. Här föreslog man en utbyggnad av 110 enfamiljshus i södra 
delen av Torpgärdan, som då i stort var obebyggt bortsett från en mindre gård. 
Byggandet här förutsatte att Överluleå kommun skulle slås samman med Bodens 
stad. Redan i Generalplan 1968 anges att Torpgärdan var nybebyggt, så man tycks ha 
gått från ord till handling ganska omgående.  

 
Bild 66. Bävervägen med tidstypiska småhus från 1960-talet. 

Förutom Gamla Lulevägen verkar det inte som om det funnits så mycket att ta 
hänsyn till vid utbyggnaden. Gården revs av allt att döma och förmodligen även en 
del av den i övrigt äldre bebyggelsen. Det byggdes småhus, som öster om Gamla 
Lulevägen grupperades kring angöringsgator för rundkörning medan husen väster 
om Gamla Lulevägen huvudsakligen placerades kring en förgrenad gatuslinga så att 
man även här undgick genomfartstrafik. 1960-talets massbilism fick allt större plats i 
planering och byggande. Man kan konstatera att alla hus har en biluppställningsplats 
och/eller garage och att boende i Torpgärdan i princip förutsatte att man också hade 
en bil.  

Planmodellen att bygga ut ett bostadsområde med småhus och bilberoende kom från 
USA där den här typen av suburbia växt fram runt amerikanska städer sedan 1940-
talet. De flesta husen på Torpgärdan var däremot av genomsnittlig svensk modell 
från mitten av 1960-talet: kataloghus med rektangulär planform, cirka 100 m2 boyta, 



83 
 

källare, fasader av panel, tegel eller mexisten och relativt flackt sadeltak. Avvikande 
var de mer modernistiskt präglade husen med pulpettak i norra delen av området. De 
ritades av W. Nilsson på Jan Thurfjells arkitektkontor i Luleå. Dessa hus hade en 
framtidsoptimistisk, amerikansk utstrålning där garage och bostadshus byggts 
samman så att man kunde ta sig från förarstolen till tv-soffan utan att behöva vistas 
utomhus.   

 
Bild 67. Längs Trollsländevägen ligger några modernistiska småhus med integrerat garage. 

Typiskt svenskt har varit att mellan husen spara små gemensamma gröningar särskilt 
för barnens lek och rekreation. Här ser man också ett annat drag som blivit 
ovanligare, att inte hägna in den egna tomten med staket eller häck. Särskilt ut mot 
gemensamma utrymmen är det ofta öppet, men också mellan husen eller ut mot 
gatan saknas ibland tomtavskiljande staket eller planteringar.   

         
Bild 68. Enkla gång-/cykelvägar genomkorsar       Bild 69. Gröning med anlagd lekplats.  
Torpgärdan.  

Såväl bebyggelse som trafiksystem är mycket typiska för svenskt småhusbyggande på 
1960-talet. Liknande hus (mestadels kataloghus) uppfördes på många håll i landet och 
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ofta grupperade vid säckgator eller vägslingor för att minimera biltrafik. Detta var 
barnvänliga miljöer, men det byggde också på att någon var hemma och tog hand om 
barnen. Kvinnorörelsen kom att kalla denna boendemiljö för hemmafrufällor.   

KULTURHISTORISK VÄRDERING OCH KARAKTÄRSDRAG 

Torpgärdan är planlagt genom detaljplan och bebyggelse kan vara skyddad genom 
varsamhetsbestämmelser i PBL 8 kap 14 § och förvanskningsförbud PBL 8 kap 13 §, 
samt med utökad lovplikt för ändring och underhåll. Varsamhetsbestämmelserna 
gäller alltid även om dessa inte utpekats särskilt i detaljplan eller 
områdesbestämmelser. Någon statligt skyddad (KML, FSBM, RI) bebyggelse finns 
inte inom Torpgärdan.   

Kvarters-, gatu- och tomtstruktur 

• Gatunätet på Torpgärdan – särskilt vägslingorna för rundkörning öster om 
Gamla Lulevägen – är typiskt för 1960-talets planering av bostadsområden 
med småhus. Man ville till varje pris undvika genomfartstrafik för att minska 
olycksriskerna.   

• Tomterna är typiska för 1960-talet med betoning på rekreation och lek. Det 
skulle vara lättskött med stor gräsmatta och några robusta buskar eller träd. 
Biluppställningsplats och garage upptar en betydande del av tomten.  

Bebyggelsen  

• Bebyggelsen av 1- och 1½-plans småhus är tidstypisk och har uppförts under 
en expansiv fas i Boden kulminerande med kommunsammanläggningen 
1967.  

• Husen ligger något indragna på tomten med långsidan mot gatan. 
Fasadmaterial är tegel, mexisten eller täckmålad panel. Dominerande kulörer 
är rött, gult och vitt och ibland förekommer flera olika fasadmateriel 
och/eller kulörer i ett och samma hus. Tak är nästan undantagslöst 
utformade som sadeltak med cirka 30° lutning. Bebyggelsen upplevs som 
enhetlig avseende planform, taktyp, storlek och placering på tomten men 
utan att var konform.  

• Enplanshusen med pulpettak i norra delen av området avviker genom klart 
modernistisk och USA-inspirerad arkitektur där boningshus och garage 
byggts samman men ändå framträder som enskilda byggnadskroppar genom 
att taken på respektive byggnadskropp har gjorts lutande åt olika håll. Dessa 
hus är vidare arkitektritade och följer inte mönstret av kataloghus med 
sadeltak. För dessa hus bör man inte ändra på taktyp, lutning eller 
byggnadernas planform.  
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Grönstruktur 

• Mellan husgrupperna ligger allmänna gröningar för lek och samvaro. Dessa 
har en enkel gestaltning som en fortsättning på omgivande villaträdgårdar 
och bildar på så vis ett stort gemensamt grönområde.  

FÖRVALTNING, UTVECKLING  

• För bebyggelse som försetts eller förses med varsamhets-/ 
skyddsbestämmelser i detaljplan/områdesbestämmelser bör 
kulturmiljöunderlag upprättas vid ändring av såväl enskilda byggnader som 
miljöer, för att säkerställa att de kulturhistoriska värdena tas tillvara. 
Kulturmiljöunderlag kan vara antikvarisk förundersökning av enskilda 
byggnader vid ändring eller underhåll samt kulturmiljöutredning/analys av 
större eller mindre områden.  

• Vägslingor öster om Gamla Lulevägen bör inte ändras eller kopplas samman.  
• I Torpgärdan bör inte någon ytterligare expansion tillåtas, särskilt olämpligt 

på gemensamma gröningar, men man kan tänka sig något enstaka hus som 
kompletterar miljön på lucktomter eller liknande. Detta gäller inte det mindre 
verksamhetsområdet vid järnvägen där exploatering är möjlig utan att 
påverka kulturvärden.  

• Eventuell nybebyggelse på lucktomter ska anpassas till befintlig struktur av 
1½-planshus med rektangulär planform och modest skala. Ny bebyggelse bör 
inte tillåtas i mer än en våning med inredd vind och fasadmaterial bör vara 
träpanel eller tegel (mexisten är väl inte så populärt längre).  

• Gemensamma gröningar bör inte bebyggas eller förses med massplanteringar 
utan hållas öppna för spontan lek och samvaro.  
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ERIKSLUND 

 
Erikslund. Karta från Bodens kommun. 

KARAKTÄR OCH HISTORISK KONTEXT 

Erikslund är beläget nordost om Svartbyträsket. Det är ett bostadsområde blandat 
med småhus i nordost och flerbostadshus i sydväst. Inom området finns också viss 
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service som en livsmedelsbutik, en skola och en stor vårdcentral. På andra sidan 
Moråsleden ligger ett verksamhetsområde som domineras av Bodensågen. 
Malmbanans godsspår utgör gräns i väster, i norr och öster vidtar skogen och i söder 
utgör Gammelängsgatan gräns mot Fagernäs, som utgör en fortsättning av Erikslund. 
Bullerleden, som avgränsar området mot öster, går fram där Bodens stads gräns mot 
Överluleå kommun gick fram till kommunsammanläggningen 1967. Längs 
Svartbyträskets strand ligger Svedjebergsleden och skärmar på så vis av sjön från 
bostadsbebyggelsen. 

 
Bild 70. Moråsen med Bodensågens anläggning. Den så kallade spånkyrkan mitt i bild.  

Utbyggnaden av området startade i blygsam skala i början av 1900-talet och då med 
bebyggelse längs Svartbyvägen, som utgör den gamla landsvägen till Svartbyn. 
Området bestod av inägomark samt betes- och slåttermark. I den första stadsplanen 
för Boden 1904 tänkte man sig en omfattande utbyggnad på Erikslund i enlighet med 
en strikt rutnätsplan. Denna plan kan så här efteråt tyckas överoptimistisk och väl 
inte helt realistisk, men när den togs fram hade man en snabb utbyggnad i Boden och 
i många andra svenska stationssamhällen. Man ville väl försäkra sig om att man i alla 
fall inte tog i för lite.  

Även Lilienbergs plan från 1927 sträckte sig långt norrut, upp till stadsgränsen vid 
Björkelund. Man tänkte sig alltså att det område som i dag är industri- och 
verksamhetsområde (Moråsen) skulle bebyggas med friliggande småhus i upp till två 
våningar. Dessa utbyggnadsplaner fanns kvar 1944 när en revidering av Lilienbergs 
stadsplan gjordes. I stort följdes Lilienbergs plan för de områden som verkligen 
bebyggdes. Redan på stadsplanekartan från 1944 ser man att flera av de västliga 
kvarteren är bebyggda med småhus och att ett stort område intill Gammelängsgatan 



88 
 

lagts ut som park eller allmän plats, det vill säga det område som senare tagits i 
anspråk för allmänt ändamål med vårdcentral och skola.  

Den äldre bebyggelsen består av styckbyggda flerbostadshus och villor i två våningar 
där en del sannolikt haft butiker eller annan rörelse i (del av) bottenvåningen. 
Flertalet av de här husen har en funktionalistisk stil med relativt flacka tak och 
fönster över hörn, vilket placerar dem i 1930-talet. Detta gäller även för 
egnahem/villor. Ett annat särdrag är att dessa hus ofta har en relativt kvadratisk 
planform där murstocken förlagts ungefär mitt i där innerväggarna korsar varandra, 
vilket var praktiskt ur uppvärmningssynpunkt.  

         
Bild 71. 1930-talshus vid Allégatan.       Bild 72. Egnahem vid Allégatan.  

Ibland finner man flera likadana hus (även om om- och tillbyggnader ibland gjort det 
svårt att se) på rad längs en gata. Det handlar då om en byggmästare som byggde ett 
antal hus, uppförda efter typritning, på spekulation. Dessa hus, och 1940-/50-talets 
kataloghus i allmänhet, har en mer rektangulär planform med källare där oljepannan 
stod. Vattenburen centralvärme medgav i princip att man kunde ha vilken planform 
som helst, men ekonomin satte stopp för större utsvävningar för de flesta. Det blev 
relativt små hus, kanske 80 m2, med panelfasad och sadeltak med cirka 30 graders 
lutning. Kring 1960 började det också bli vanligt med tegelfasader och husen blev så 
småningom allt större. Denna utveckling kan studeras på Erikslund, med 1960-70-
talshusen längst i norr.  

 

Bild 73. Björkgatan med olika 
typer av kataloghus från 1970-
talet.  
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I Generalplan 1968 anges att "Erikslundsområdet har en relativt homogen villabebyggelse av 
medelgod eller god klass. Vissa delar torde dock ganska snabbt föråldras allt eftersom 
utrymmesstandarden ökar."30 Så har det väl på sätt och vis blivit, men det verkar som om 
rätt få hus rivits och ersatts av nya utan att det snarast handlat om ändringar och 
tillbyggnader av befintliga hus. Flera hus har byggts om så att karaktärsdrag gått 
förlorade. 

 
Bild 74. Från början likadana småhus längs Jägargatan. De båda bortre husen har kvar 
ursprungskaraktär medan de båda närmaste byggts om helt.  

Största nybyggnationen efter 1968 har varit av trevånings flerbostadshus i kvarteret 
Mullvaden genom Stiftelsen Hyresbostäder (BodenBo). Dessa fyra hus har 
grupperats två och två vid en gemensam, bilfri gård och har plana tak, indragna 
balkonger och fasader av gul plåt. Detta var miljonprogrammets vanligaste hustyp.  

KULTURHISTORISK VÄRDERING OCH KARAKTÄRSDRAG 

Erikslund är planlagt genom detaljplan och bebyggelse kan vara skyddad genom 
varsamhetsbestämmelser i PBL 8 kap 14 § och förvanskningsförbud PBL 8 kap 13 §, 
samt med utökad lovplikt för ändring och underhåll. Varsamhetsbestämmelserna 
gäller alltid även om dessa inte utpekats särskilt i detaljplan eller 
områdesbestämmelser. Någon statligt skyddad (KML, FSBM, RI) bebyggelse finns 
inte inom Erikslund.   

 

                                                 
30 Generalplan 1968, s 13.  
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Kvarters-, gatu- och tomtstruktur 

• Kvarters- och gatustrukturen går tillbaka på Albert Lilenbergs stadsplan från 
1927 och representerar den traditionella, funktionsintegrerade kvartersstaden 
med blandtrafikgator öppna för rundkörning.  

• Tomterna är relativt stora och oregelbundna bland den äldre bebyggelsen 
medan de är mindre och mer jämnstora för 1960-talsbebyggelsen. I båda 
fallen är de numera rätt lika med gräsmatta, en tomtavskiljande häck och 
något/några träd. För någon av de äldre trädgårdarna verkar det ännu finnas 
odlingsland. Biluppställningsplats och garage upptar en betydande del av 
tomten.  

Bebyggelsen  

• Bebyggelsen i sydvästra delen representerar 1930- och 40-talens exempel på 
styckbyggda småhus och mindre flerbostadshus, ofta med en något 
funktionalistisk arkitektur. Det finns också exempel på en mer traditionell 
arkitektur bland småhusen med panelfasader, höga sadeltak och 
tvåluftsfönster.   

• Mellan Jägargatan och Ängsgatan, på en stor och uppvuxen tomt (Geten 3) 
ligger ett stort hus med gulmålade panelfasader. En öppen veranda i tre 
våningar med lövsågade, vitmålade räcken, svartmålat sadeltak och vitmålade 
fönsteromfattningar, lister och knutbrädor gör det till stadens troligen 
främsta exempel på den i slutet av 1800-talet populära schweizerstilen. Huset 
måsta ha legat helt ensamt i skogen då det uppfördes.       

Grönstruktur 

• Mellan Björkgatan och Moråsleden står en dubbel rad med tätt planterade 
björkar, som tillsammans med en vall skapar en barriär mellan trafikleden, 
verksamhetsområdet och malmbanans godsspår på ena sidan och 
bostadsområdet på den andra. Även längs Allégatans nedre del fins en 
björkallé. Björkalléerna har sin motsvarighet på Sveavägen och en särskild 
anknytning till staden.  

FÖRVALTNING, UTVECKLING  

• För bebyggelse som försetts eller förses med varsamhets-/ 
skyddsbestämmelser i detaljplan/områdesbestämmelser bör 
kulturmiljöunderlag upprättas vid ändring av såväl enskilda byggnader som 
miljöer, för att säkerställa att de kulturhistoriska värdena tas tillvara. 
Kulturmiljöunderlag kan vara antikvarisk förundersökning av enskilda 
byggnader vid ändring eller underhåll samt kulturmiljöutredning/analys av 
större eller mindre områden.  

• Bebyggelsen i sydvästra delen av Erikslund utgör, trots senare förändringar, 
en samlad gatubild som är viktig att värna. Husens proportioner bör 
bibehållas och tillbyggnader i form av takkupor och uterum bör hädanefter 



91 
 

undvikas mot gatan. Färgsättning bör vara ljus, vilket stämmer med 1930-
talets ideal.   

• Eventuell ny bebyggelse på lucktomt eller som ersättning för rivet hus bör 
inte tillåtas i mer än två våningar och fasadmaterial bör vara träpanel eller 
cementfiberskivor (modern asbestfri eternit) i sydvästra delen bland 1930-
talsbebyggelsen. Förtätning bör inte tillåtas.  

• Det större huset på Geten 3 är det äldsta huset i området och troligen också 
ett av de äldre i Bodens stad. Huset är vidare välbevarat och har en intressant 
arkitektur som kräver varsamhet.   

• Björkalléer ska bibehållas och träd återplanteras vid behov.  
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FAGERNÄS 

 
Fagernäs. Karta från Bodens kommun. 

KARAKTÄR OCH HISTORISK KONTEXT 

Fagernäs är en fortsättning på Erikslund och beläget på östra sidan av Svartbyträsket. 
Det är ett bostadsområde med en dominans av småhus med inslag av flerbostadshus 
längs Svartbyvägen och en liten grupp om fem nybyggda hus längst i sydost. Inom 
området ligger en skola, ett äldreboende och en handelsträdgård. Skog omger 
Fagernäs i öster och sydost. Längs Svartbyträskets strand ligger Svedjebergsleden och 
skärmar på så vis av sjön från bostadsbebyggelsen.  

Längs Svartbyvägen var det i slutet av 1800-talet viss inägomark samt betes- och 
slåttermark och här låg även den gård som senare gav namn åt området. I den första 
stadsplanen för Boden 1904 tänkte man sig en strikt rutnätsplan för den del av 
Fagernäs som låg inom municipalsamhällets gräns. Inget av detta fullföljdes utan det 
blev istället Albert Lilienbergs plan från 1927 som kom att ligga till grund för den 
första utbyggnaden, även om viss bebyggelse redan hade vuxit upp längs 
Svartbyvägen. Även utanför det stadsplanelagda området och stadsgränsen, som gick 
ungefär i Rönnvägen–Gränsvägen–Mätarvägen, verkar det ha uppförts en del 
bebyggelse redan på 1920-/30-talet.  
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Bild 75. Svartbyvägen där ett hus från cirka 1900 ligger granne med ett hus från cirka 1980-tal.  

Flerbostadshusen längs Svartbyvägen är i två till tre våningar, styckbyggda och från 
lite olika epoker under 1900-talet, vilket visar på en rätt långsam och utdragen 
utbyggnad. Här ligger också några moderna flerbostadshus som har formen av större 
villor. Småhusen är även de av heterogen karaktär och även för dem är variationen 
som störst vid Svartbyvägen med bebyggelse som omspänner i stort hela 1900-talet. 
Även utanför stadsgränsen finner man en mer blandad bebyggelse, längs Sjövägen 
och delar av Gränsvägen hus från 1920- och 30-talet, där de senare uppvisar en 
försiktig anpassning till funkisideal med valmade sadeltak (som skulle se planare ut än 
vad de är – opraktiskt med plana tak i ett landskap med mycket snö), ospröjsade 
fönster med kvadratisk form och överlag få detaljer.  

         
Bild 76. Vid Sjövägen ligger några småhus som       Bild 77. Kataloghus av samma modell längs 
troligen uppförts efter typritning på 1930-talet.       Erikslundsgatan. Husen ligger snedställda i  
         förhållande till gatan och bidrar till karaktären. 

Stora delar av Fagernäs har bebyggts med kataloghus från 1950-talet och framåt. Man 
finner ofta samma hustyp längs ena gatsidan och en annan typ på andra sidan. Det 
handlar då ofta om en byggmästare som byggt ena husraden och en annan den andra. 
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Merparten av husen ligger med långsidan mot gatan, ibland snedställda och i några 
kvarter ligger husen med gaveln mot gatan. Det är dock vanligtvis så att samma 
mönster upprepas längs hela gatan. Längs Svartbyvägen, Sjövägen och Gränsvägen 
där bebyggelsen är mer blandad är också husens placering på tomten mindre enhetlig. 
Från 1960-talet började det bli vanligare med tegelfasader, medan de äldre husen 
vanligen har panelfasader.  

I anslutning till ett grönområde ligger Fagernässkolan från 1956, ritad av arkitekt Erik 
Ahlren på Arkitekt- och byggnadsbyrån i Boden. Ett tydligt vittnesmål om att 
området var barnrikt, så som det brukar vara när ett område är nybyggt. Skolan är 
byggd i vinkel där Skolgatan böjer av i 90° och består av två gulteglade 
tvåvåningslängor som förenas i en större grönputsad byggnadskropp med ett väldigt 
pyramidtak. Gymnastiksal finns i en separat byggnad. Skolan är inte inhägnad utan 
omges av en gemensam gröning med lekplats och bollplan. En anspråkslös och 
välgjord miljö som känns kongenial med det svenska folkhemmet och välfärdsbygget.  

 
Bild 78. Fagernässkolan.  

I samband med kommunsammanslagningen och den generalplan som gjordes då 
beskrivs Fagernäs: "Bebyggelsen är till cirka 15 % saneringsmogen och består av 
småhusbebyggelse. Det är främst området kring Gränsvägen – Svartbyvägen som torde vara mest 
saneringsaktuellt."31 Det är troligt att det rivits en del äldre bebyggelse här, särskilt vid 
Svartbyvägen. Området har allt eftersom vuxit österut.  

                                                 
31 Generalplan 1968, s 14.  
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KULTURHISTORISK VÄRDERING OCH KARAKTÄRSDRAG 

Fagernäs är planlagt genom detaljplan och bebyggelse kan vara skyddad genom 
varsamhetsbestämmelser i PBL 8 kap 14 § och förvanskningsförbud PBL 8 kap 13 §, 
samt med utökad lovplikt för ändring och underhåll. Varsamhetsbestämmelserna 
gäller alltid även om dessa inte utpekats särskilt i detaljplan eller 
områdesbestämmelser. Någon statligt skyddad (KML, FSBM, RI) bebyggelse finns 
inte inom Fagernäs.   

Kvarters-, gatu- och tomtstruktur 

• Kvarters- och gatustrukturen i nordvästra delen går tillbaka på Albert 
Lilenbergs stadsplan från 1927 och representerar den traditionella, 
funktionsintegrerade kvartersstaden med blandtrafikgator öppna för 
rundkörning. Detta planmönster har i stort vidmakthållits vid senare 
utbyggnader.  

• Tomterna är relativt stora och oregelbundna bland den äldre bebyggelsen 
medan de är mindre och mer jämnstora för 1950-talsbebyggelsen och framåt. 
I båda fallen är de numera rätt lika med gräsmatta, en tomtavskiljande häck 
och något/några träd. För någon av de äldre trädgårdarna verkar det ännu 
finnas odlingsland. Biluppställningsplats och garage upptar en betydande del 
av tomten.  

Bebyggelsen  

• Bebyggelsen längs Svartbyvägen representerar svenskt bostadsbyggande 
under så gott som hela 1900-talet med blandat småhus och flerbostadshus. 
Vid framför allt Sjövägen och Gränsvägen finns karaktäristiska småhus från 
1920- och 30-talen blandat självbyggeri, hus uppförda efter typritning och 
kataloghus. Husen speglar i någon mån periodens arkitektoniska strömningar 
men mer ett traditionellt trähusbyggande.  

• Fagernässkolan är ett fint exempel på 1950-talets skolbyggande där man 
frångått institutionsprägeln och skapat en trivsam och barnvänlig miljö. 
Anläggningen speglar också perioden framstegsoptimism och den vikt man 
lade vid bildning.       

Grönstruktur 

• Hela området upplevs som väldigt grönt med relativt stora trädgårdar och 
gröningar som lagts in vid skolor/förskolar och letar sig in mellan 
husgrupperna. Grönområdena är anspråkslösa och enkla, väl i 
överensstämmelse med området som sådant.   

FÖRVALTNING, UTVECKLING  

• För bebyggelse som försetts eller förses med varsamhets-/ 
skyddsbestämmelser i detaljplan/områdesbestämmelser bör 
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kulturmiljöunderlag upprättas vid ändring av såväl enskilda byggnader som 
miljöer, för att säkerställa att de kulturhistoriska värdena tas tillvara. 
Kulturmiljöunderlag kan vara antikvarisk förundersökning av enskilda 
byggnader vid ändring eller underhåll samt kulturmiljöutredning/analys av 
större eller mindre områden.  

• Bebyggelsen längs Svartbyvägen, Sjövägen och Gränsvägen är heterogen och 
omfattar en 100-årig utbyggnadshistoria. Äldre byggnader har höga 
kulturhistoriska värden och bör skyddas exteriört. Husens proportioner bör 
bibehållas och tillbyggnader i form av takkupor och uterum bör hädanefter 
undvikas mot gatan.  

• Eventuell ny bebyggelse på lucktomt eller som ersättning för rivet hus bör 
inte tillåtas i mer än en våning och bör anpassas till omgivande bebyggelse 
avseende planform, taktyp och fasadmaterial. Förtätning bör inte tillåtas.  

• Fagernässkolan bör inte byggas om eller byggas till och varsamhet ska iakttas 
gällande ytskikt. Skolgården bör inte hägnas in eller förses med 
baracker/moduler för att lösa utrymmesbehov (en riktig byggnad med en 
ambitionsnivå i paritet med befintliga byggnader är i så fall mycket bättre).  

• Gröningar ska vara av enkel, robust karaktär lämpliga för lek och aktiviteter.  
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REKOMMENDATIONER VID ÄNDRING 

• Huvudregeln är materialhänsyn, det vill säga utgå från de material med 
samma ytbehandling som fanns när huset byggdes, oavsett ålder, och byt inte 
i onödan om det inte föreligger uppenbara skäl. 

• Fasadmaterial – respektera det ursprungliga fasadmaterialet, oavsett ålder, 
och underhåll detsamma. Putsa till exempel inte över eller måla ett fogat 
murverk oavsett om det är från 1800-talet eller 1970-talet. 

• Fönster – ändra inte på ursprungliga fönsterindelningar och spröjsningar, 
oavsett ålder, när fönstren behöver renoveras eller bytas.  

• Dörrar – bevara ursprungliga dörrar så långt som möjligt. Komplettera gärna 
med inre dörrar om de äldre är dåliga ur energisynpunkt eller av annan 
anledning.  

• Detaljer och ytor – klä inte in ursprungligen murade eller träfodrade delar 
med plåt eller annat material. 

• Takkupor och takfönster – i takfallet mot det allmänna gaturummet är det 
viktigt att tilläggen underordnar sig takets storlek så att de inte blir dominanta 
och iögonfallande.  

• Tillbyggnader – huvudregeln är att bygga till bakåt, alltså inte mot det 
allmänna gaturummet. Låt tillbyggnaden anpassa sig efter befintliga 
byggnader i material och utförande. Respektera den byggnadsstil som finns.  

• Garage – komplettera äldre bostadshus med garagebyggnader anpassade i 
material och storlek och låt dem inte bli dominerande. 

• Carports – underordna dessa i höjd och tak så de inte blir det dominerande 
inslaget i gaturummet eller på tomten. 

• Nybyggnation – planera huset utifrån förutsättningarna på platsen och de 
omkringliggande husen. Anpassa gestaltning till omgivning.  
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ORDFÖRKLARINGAR 

Angöringsgata 
Bilgata utan genomfartstrafik fram till bostadshus. 

Betong 
Blandning av cement, sand, vatten och makadam eller singel. Betong armeras oftast 
med järn. Betong kan användas på en mängd olika sätt och möjligheten till olika 
former och färger är i princip oändlig. 

Burspråk 
Fönsterförsedd utbyggnad på fasad. 

Eternit  
Skivmaterial bestående av asbestcement. Tillverkades i Sverige fram till 1970-talet 
under en mängd produktnamn, varav Eternit blivit det mest kända och snarast blivit 
synonymt med produkten. Det brandtåliga och slitstarka materialet blev populärt att 
använda som fasad- eller takmaterial. Asbestcement är hälsofarligt och tillverkning 
förbjöds i Sverige 1977.  

Fönsterbröstning 
Parti av vägg under fönster. 

Gavelröste 
Den del av en gavel som bildas mellan takfallen och ibland en horisontell list. 

Generalplan 
Översiktlig plan för en kommun som anger huvuddragen för den framtida 
planeringen och expansionen. Numera används termen översiktsplan.  

Gröning 
Mindre park eller sparad grönyta, ofta i eller i anslutning till ett bostadsområde.  

Hus i park 
Funktionalistisk planeringsideologi med huskroppar som inte är orienterade efter det 
traditionella gatunätet utan ligger omgivna av gräsmattor, planteringar eller dylikt. 

Inägomark 
Inhängnad mark med åker/äng 

Kataloghus 
Småhus tillverkat på fabrik efter modulsystem eller efter typritningar. Boro, Åsedahus 
eller Myresjöhus har försett många svenskar med ett eget hus.  

Lamellhus 
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Friliggande bostadshus med långsträckt rektangulär planform i två till fyra våningar, 
ofta grupperade flera tillsammans. Blev vanlig under funktionalismen på 1930-talet 
och var därefter det vanligaste flerbostadshuset fram till 1970-talet.  

Mexisten  
Mexistenen består av kalksandsten, natursand och flinta som först malts ned och 
sedan blandats med vatten innan det får härda i formar med samma proportioner 
som tegelstenar. Mexisten har för övrigt ofta samma funktion som just tegel, men är 
alltså inte gjort av lera. Materialet lanserades av Ytongbolaget som ett underhållsfritt 
och frostbeständigt fasadmaterial i slutet av 1960-talet. Det blev ett populärt material 
som sågs som lite exklusivt och exotiskt under senare delen av 1960-talet och under 
1970-talet.  

Pulpettak 
Yttertak med endast ett takfall.  

Punkthus 
Fristående hus i flera våningar, ofta med kvadratisk planform och ett vanligen 
centralt placerat trapphus. 

Sadeltak 
Tak med två mot varandra lutande takfall. 

Scaft 
Chalmers Tekniska Högskola utvecklade på 1960-talet ”Riktlinjer för stadsplanering 
med hänsyn till trafiksäkerhet", det så kallade scaft (Stadsbyggnad, Chalmers, 
Arbetsgruppen för Trafiksäkerhet) på uppdrag av Vägverket och dåvarande 
Planverket. Riktlinjerna var separering och differentiering av olika trafikslag.  

Skivhus 
Friliggande höghus på fem våningar eller mer med långsträckt rektangulär planform. 

Stjärnplats 
Öppen platsanläggning med från platsen radiellt utstrålande gator.   

Säckgata 
Återvändsgata.  

Trafikseparering 
Gick ut på att separera olika trafikslag för att skapa säkra trafikmiljöer. Gående och 
cyklister skulle inte behöva korsa bilvägar, och bilister skulle inte störas av gående 
eller cyklister.  

Valmat tak 
Tak vars båda kortsidor avslutas med ett takfall istället för ett vertikalt gavelparti.   



102 
 

FOTOFÖRTECKNING 

Förteckning över bilderna som används i rapporten. Bilderna är tagna av Staffan 
Nygren och Daniel Melchert. De återfinns i Norrbottens museums bildarkiv under 
Acc 2015:43 samt 2015:57. 

Bildnr Accessionsnummer Beskrivning Fotograf År 
1 2015_57_01 Ing 3:s kanslihus D. Melchert 2015 
2 2015_57_02 Kyrkstugor D. Melchert 2015 
3 2015_57_03 HSB-hus i kvarteret Mimer D. Melchert 2015 
4 2015_57_04 Lundagårdsskolan D. Melchert 2015 
5 2015_57_05 Eyvind Johnson-stugan D. Melchert 2015 
6 2015_57_06 Sparbankshuset D. Melchert 2015 
7 2015_57_07 Bostadshus Drottninggatan D. Melchert 2015 
8 2015_57_08 Transformatorstation från 1908 D. Melchert 2015 
9 2015_57_09 F.d. A 8 med kaserner och 

kanslibyggnad 
D. Melchert 2015 

10 2015_43_8133 Stationshuset Staffan Nygren 2015 
11 2015_57_10 Skolbyggnaden på f.d. A 8 D. Melchert 2015 
12 2015_57_11 Intendenturanläggningen och 

kommendantbyggnaden 
D. Melchert 2015 

13 2015_57_12 Havremagasinet och höförråd D. Melchert 2015 
14 2015_57_13 Överluleå kyrka med kyrkotomt D. Melchert 2015 

15 2015_57_14 Överluleå kyrka D. Melchert 2015 
16 2015_57_15 Lundagårds begravningsplats D. Melchert 2015 
17 2015_57_16 Lundagårds begravningsplats D. Melchert 2015 
18 2015_57_17 Lok- och vagnverkstad.  D. Melchert 2015 
19 2015_57_18 Lokstall och manskapsbyggnad. D. Melchert 2015 
20 2015_57_19 Boställshus vid stationen. D. Melchert 2015 
21 2015_57_20 Kanslihus vid f.d. A8.  D. Melchert 2015 

22 2015_57_21 Garage och magasinsbyggnader på f.d. 
Ing 3. 

D. Melchert 2015 

23 2015_43_7506 F.d. patologbyggnad. Staffan Nygren 2015 
24 2015_57_22 Interiör f.d. sjuksköterskeskolan D. Melchert 2015 
25 2015_43_7862 Viktoriagatan Staffan Nygren 2015 
26 2015_57_23 Stiftelsen Hyresbostäders första hus, 

mellan Kvarngatan och Brogatan. 
D. Melchert 2015 

27 2015_43_7475 Kv. Boken Staffan Nygren 2015 
28 2015_57_24 Stiftelsen Hyresbostäder/BodenBos 

bostadshus i kvarteret Mullvaden 
D. Melchert 2015 

29 2015_43_7527 Sadelmakaregatan Staffan Nygren 2015 
30 2015_43_7533 Hotell Bodensia, FH Staffan Nygren 2015 
31 2015_43_7810 Stadshuset,  Staffan Nygren 2015 
32 2015_57_25 Punkthus längs Bodån. D. Melchert 2015 
33 2015_57_26 Skivhus längs Garnisonsgatan. D. Melchert 2015 
34 2015_43_7532 Sparbankshuset Staffan Nygren 2015 
35 2015_57_27 Kungsgatan med stationshuset i 

fonden. 
D. Melchert 2015 

36 2015_43_7742 Post o telegrafstation Staffan Nygren 2015 
37 2015_43_7727 Kungsgatan Staffan Nygren 2015 
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38 2015_57_28 Timrat magasin vid 
Kommendörsgatan 

D. Melchert 2015 

39 2015_57_29 Gårdshus i kvarteret Oden. D. Melchert 2015 
40 2015_57_30 Flerbostadshus på norra Prästholmen D. Melchert 2015 
41 2015_43_8102 Frörenseri Bj-lund Staffan Nygren 2015 
42 2015_57_31 Backgatan D. Melchert 2015 
43 2015_43_8121 Sommarstigen  vinterstigen Staffan Nygren 2015 
44 2015_43_8116 Björkelundvägen Staffan Nygren 2015 
45 2015_57_32 Eyvind Johnson-stugan D. Melchert 2015 
46 2015_57_33 Lundagårds begravningsplats D. Melchert 2015 
47 2015_57_34 Svenska missionsförbundets 

soldathem 
D. Melchert 2015 

48 2015_43_7495 Soldatgatan Staffan Nygren 2015 
49 2015_43_7486 Kv Humlan Staffan Nygren 2015 
50 2015_43_7500 Drottninggatan Staffan Nygren 2015 
51 2015_57_35 Punkthus på drottninggatan D. Melchert 2015 
52 2015_43_7505 G.la Sköterskeskolan Staffan Nygren 2015 
53 2015_57_36 Intendenturanläggningen intill 

stambanan. 
D. Melchert 2015 

54 2015_57_37 Paviljong framför f.d. Ing 3:s 
kasernområde 

D. Melchert 2015 

55 2015_57_38 Underofficersbyggnad  D. Melchert 2015 
56 2015_57_39 Chefsbostaden, intendenturförrådet. D. Melchert 2015 
57 2015_57_40 Kaserner och kanslihus vid f.d. Ing 3 D. Melchert 2015 
58 2015_57_41 Stallbyggnad vid f.d. A 8 D. Melchert 2015 
59 2015_57_42 Gymnastikhus, kasernplan och 

kasernbyggnad vid fd. Ing 3 
D. Melchert 2015 

60 2015_57_43 Flygledarbyggnad på f.d. Ing 3. D. Melchert 2015 
61 2015_57_44 Druidgården vid Läroverksgatan, 

Staren 9 
D. Melchert 2015 

62 2015_43_7748 G:la Tallboskolan Staffan Nygren 2015 
63 2015_43_7803 Sandenskolan Staffan Nygren 2015 
64 2015_57_45 Flerbostadshus i kvarteret Skatan D. Melchert 2015 
65 2015_57_46 Småhus i kvarteret Gärdsmygen D. Melchert 2015 
66 2015_43_7710 Bävervägen Staffan Nygren 2015 
67 2015_43_7702 Trollsländevägen Staffan Nygren 2015 
68 2015_57_47 Gång-/cykelvägar Torpgärdan D. Melchert 2015 
69 2015_57_48 Lekplats Torpgärdan D. Melchert 2015 
70 2015_57_49 Moråsen med Bodensågens anläggning D. Melchert 2015 
71 2015_57_50 1930-talshus vid Allégatan. D. Melchert 2015 
72 2015_57_51 Egnahem vid Allégatan. D. Melchert 2015 
73 2015_43_8084 Björkgatan Staffan Nygren 2015 
74 2015_57_52 Småhus längs Jägargatan D. Melchert 2015 
75 2015_43_8077 Svartbyvägen Staffan Nygren 2015 
76 2015_57_53 Småhus längs Sjövägen D. Melchert 2015 
77 2015_57_54 Kataloghus Erikslundsgatan D. Melchert 2015 
78 2015_43_8052 Fagernässkolan Staffan Nygren 2015 
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