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Förord

Översiktsplan 2025 fokuserar på kommunens framtid 
relaterad till markanvändningen som ett strategiskt 
utvecklingsmedel. Översiktsplanen ska vara ett redskap 
för att skapa förutsättningar för en gynnsam utveckling.

Bodens kommun växer. Vi har haft en positiv
befolkningsutveckling sedan år 2009. Fortsatt har vi
siktet inställt på att vi är 30 000 invånare i kommunen
år 2025. En sådan befolkningstillväxt förutsätter en
tydlig och långsiktig samhällsplanering. I vår 
översiktsplan målar vi de stora penseldragen för 
kommunens utveckling. Utöver översiktsplanen finns 
tematiska tillägg för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen och vindbruk. Dessa ska komplettera varandra och 
ge en samlad inriktning för kommunens långsiktiga 
mark- och vattenanvändning.

Vi står inför stora utmaningar i och med ett förändrat
klimat. Översiktsplanen handlar om att underlätta för att 
hållbara val i vardagen samt att skapa förutsättningar för 
aktörer att göra hållbara investeringar och etableringar. Vi 
arbetar utifrån en samhällsplanering som främjar ekolo-
gisk, social och ekonomisk hållbarhet. 

Det är av stor vikt för vår utveckling att 
samhällsplaneringen präglas av medborgardialog och 
bred förankring. Tillsammans formar vi den kommun där 
vi vill leva, verka och utvecklas!

Boden juni 2017
Kommunstyrelsen
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Sammanfattning

Den nya översiktsplanen tar avstamp i kommunens 
vision och utvecklingsplan med det övergripande må-
let att Boden ska växa till fler än 30 000 invånare år 
2025. I översiktsplanen formuleras mål och riktlinjer 
för mark- och vattenanvändningen och bebyggelsens 
utveckling. 

Under processen med att ta fram en ny översiktsplan 
har vi diskuterat Bodens framtida utveckling med 
kommuninvånare, föreningar, myndigheter och andra 
som är intresserade av kommunens utveckling. Det 
har resulterat i ett förslag som bland annat handlar om 
var och hur vi ska bo, hur vi ska resa till och från job-
bet, hur vi ska få ett enklare vardagsliv i trygga och 
hälsosamma omgivningar, hur vi både kan bevara och 
utveckla värdefulla natur- och kulturmiljöer och hur 
vi kan möta framtida klimatförändringar. 

Översiktsplanens mål, strategier och riktlinjer ska 
fungera som hjälp och vägledning för alla som vill 
leva, verka, bygga eller utveckla kommunen på 
olika sätt. Översiktsplanen ska bidra till att enskilda 
byggnader, vägar, parker, offentliga platser och andra 
funktioner passar väl in i ett större helhetsperspektiv. 
Den ska också visa både allmänhet och myndigheter 
vilka avvägningar kommunen gör mellan olika intres-
sen när beslut ska tas om användningen av mark och 
vatten i kommunen. På så sätt underlättas framtida 
detaljplanering, beslut om byggande eller andra frågor 
som berör och påverkar den fysiska miljön. 

De övergripande intentionerna för kommunens ut-
veckling redovisas i en utvecklingsstrategi. I denna 
identifieras viktiga kommunikationssamband för 
transporter av gods och personer på både väg och 
järnväg. För att det även i framtiden ska finnas god 
tillgång till offentlig och kommersiell service i hela 
kommunen finns behov av att prioritera viktiga servi-
cefunktioner på ett antal platser. I utvecklingsstrategin 
pekas därför orter och byar ut som ska fungera som 
primära och sekundära kärnor. 

Strategin för bebyggelseutvecklingen i kommunen 
handlar om att i första hand förtäta och komplettera 
bebyggelse inom befintliga strukturer. Planen föreslår 
ett primärt utvecklingsområde för bebyggelse samt i 
viss utsträckning nya bostadsområden. Detta omfat-
tar Bodens centrala delar, med riktning söderut, längs 
pendlingsstråket mot Luleå. Tillväxt inom utveck-
lingsområdet stärker de regionala sambanden

och främjar arbetsmarknadsregionen. Inom det pri-
mära utvecklingsområdet avses den största delen av 
bebyggelseutvecklingen i kommunen ske. Därutöver 
förespråkas bebyggelseutveckling genom förtätning 
och komplettering inom de primära kärnorna Harads 
och Gunnarsbyn för att stärka underlaget för service 
och kollektivtrafik vilket är betydelsefullt även för ett 
större geografiskt område än de utpekade orterna i sig.  

Planen föreslår även ett antal utredningsområden för 
framtida bostadsbebyggelse. Det är områden där det 
i framtiden kan bli aktuellt med bostadsbebyggelse 
men där utveckling förutsätter att fördjupade kun-
skapsunderlag tar fram för att utreda hur bebyggelse 
kan uppföras med hänsyn till respektive områdes för-
utsättningar t ex kulturmiljövärden, buller, riksintres-
sen. Trångfors, Norra Svartbyn och Bodön är exempel 
på områden som pekas ut som utredningsområden. 

I översiktsplanen pekas områden ut där olika ty-
per av verksamheter, t ex handel och industrier kan 
lokaliseras. Även dessa är i huvudsak belägna inom 
primärt utvecklingsområde för bebyggelse eller i de 
orter som pekats ut som primära kärnor i kommu-
nens utvecklingsstrategi. Riktlinjer för utvecklingen 
av samhällsservice redovisas i översiktsplanen. Inga 
särskilda områden pekas ut, istället ges rekommenda-
tioner inför framtida utveckling av förskola och skola, 
bostäder för äldre och för personer med funktionsned-
sättning.   

Hur transportsystem och infrastruktur ska utvecklas 
redovisas också med särskilt fokus på utveckling av 
gång-, cykel- och kollektivtrafik. I rekommendatio-
nerna för att utveckla infrastrukturen anges att målet 
för planeringen ska vara att åstadkomma ett hållbart, 
tryggt och tillgängligt transportsystem. Utbyggnad av 
gång- och cykelvägnätet ska prioriteras vid exploate-
ring och olika kollektivtrafikslag ska komplettera var-
andra med samordning av biljettsystem och tidtabeller 
för att underlätta kollektivtrafikresande. 
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DEL A:
UTGÅNGSPUNKTER

Barn i skolmiljö



1. Arbets- och planprocessen

Arbetet med en översiktsplan delas in i olika skeden; 
program, samråd, utställning och antagande. Plan- och 
bygglagen (PBL) reglerar hur den kommunala 
planeringsprocessen ska gå till och lägger stor vikt vid att
processen ska vara demokratisk och öppen för alla. 
Därför innehåller planeringsprocessen både samråd och 
en utställning då alla har möjlighet ta del av planförslaget 
och att yttra sig. Det är först efter att planen antagits i 
kommunfullmäktige som det är möjligt att överklaga, och 
då endast på formella grunder.

En enkätundersökning som riktade sig till medborgarna 
genomfördes under programskedet och har varit en av 
utgångspunkterna för översiktsplanen. Vidare har utred-
ningar utförts och kommunala, regionala samt nationella 
planer och program har beaktats.  

          

                    Figur 1. Översiktsplanearbetets olika skeden

Samråd för förslag till översiktsplan genomfördes un-
der perioden 1 juni till 31 augusti 2016. Information om 
samrådet kungjordes i lokaltidningarna samt via kommu-
nens hemsida och Bodenappen. Utskick gjordes även till 
bland annat byaföreningar. Samrådet skedde genom en 
bred medborgardialog och ett antal samrådsaktiviteter t 
ex allmänna möten på olika platser i kommunen, beman-
nade utställningar under Skördefest och miljödagar samt 
i Enter galleria. Aktiviteter och inkomna synpunkter med 
kommunens kommentarer finns sammanställda i 
tillhörande samrådsredogörelse. 

Utifrån inkomna yttranden och synpunkter från samrådet 
bearbetades planförslaget och utställning genomfördes 
under perioden 23 februari till 30 april 2017. Under ut-
ställningstiden hade remissinstanser och allmänhet 
möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. 
Information om utställning och planförslaget kungjor-
des i lokaltidningarna och på kommunens anslagstavla i 
stadshuset samt via kommunens hemsida och Bodenap-
pen. Utställningsplatser var stadshuset, stadsbiblioteket, 
servicepunkterna i Harads och Gunnarsbyn, skolan i Un-
byn samt Bodens business Park. Efter genomförd utställ-
ning bearbetades planförslaget och antagandehandlingen 
färdigställdes. Yttrandena med kommunens kommentar 
finns redovisade i utlåtande efter utställning. 
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2. Översiktsplanens relation till planer och program

Översiktsplan 2025 ersätter översiktsplanen från 1990. 
Antagande av ny översiktsplan innebär även att tidigare 
antagna fördjupade översiktsplaner utgår. Kommunen 
arbetar parallellt med revidering av vindbruksplanen samt 
med en plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
(LIS). Dessa kommer att utgöra tematiska tillägg till den 
nya översiktsplanen. Figur 2 illustrerar äldre 
dokument och pågående planpocesser som berörs
av antagandet av Översiktsplan 2025.

Kommunfullmäktige har antagit ett antal kommunpro-
gram som anger en långsiktig inriktning för kommunen 
som geografiskt område och som  organisation. Dessa 
kommunprogram utgör tillsammans den långsiktiga 
styrningen. De långsiktiga kommunprogrammen/planerna 
utöver Översiktsplanen är Utvecklingsplan, Strategisk 
plan och verksamhetsplanerna.

Vid utarbetande av utgångspunkter, rekommendationer 
och utvecklingsstrategi för översiktsplanen har regionala 
styrdokument utgjort underlag. Dessa har varit: Riktlinjer 
Skyddsavstånd till transportleder för farligt gods (2015) 
Klimatförändringar i Norrbottens kommuner Boden
(2013), Klimatförändringar i Norrbottens län (2012), Till-
sammans framåt (2016), Regional vattenförsörjningsplan 
för Norrbottens län (2014), Regional utvecklingsstrategi 
för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (2011), Klimat- och 
energistrategi för Norrbottens län (2013), Regionalt servi-
ceprogram i Norrbottens län 2014-2018 och Norrbottens 
kulturmiljöprogram 2010-2020.

Vid framtagande av översiktsplanen har följande plane-
ringsunderlag tagits i beaktning: Bostadsförsörjningspro-
gram för Bodens kommun (2015), Kulturmiljövärden i 
Bodens centralort (2015), Strategi för detaljhandelns
utveckling i Bodens kommun (2013), Bussar i Boden 
(2015), Boendeutredning utifrån demografiska föränd-
ringar (2015), VA- plan (2016), Styrdokument för trygg-
het och säkerhet 2016-2018, Analys av markreservat för 
väginfrastruktur (2015), Tillväxtprogram (2017), Utveck-
lingsplan för Bodens kommun 2015-2025, Strategisk plan 
2017-2019.
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Figur 2. Översiktsplan, fördjupade översiktsplaner och tematiska tillägg som berörs av Översiktsplan 
2025



3. Översiktsplanens relation till nationella och regionala mål

Nedan redogörs för några av de nationella mål och 
regionala planer som har varit vägledande i kommunens 
arbete med översiktsplanen.

Miljömål
Sveriges riksdag har beslutat att det övergripande målet 
för miljöpolitiken ska vara att till nästa generation lämna 
över ett samhälle där de stora miljöproblemen har lösts 
utan att miljö- och hälsoproblem har orsakats utanför 
Sveriges gränser. För att nå det övergripande generations-
målet har 16 nationella miljömål satts upp som beskriver 
dettillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska 
leda till. Översiktsplanen ska bidra till att miljömålen kan 
nås. I miljökonsekvensbeskrivningen redogörs för miljö-
målen samt hur de strategier och åtgärder som föreslås i 
översiktsplanen bidrar till uppfyllelse av dem.

Transportpolitiska mål
Det övergripande målet för den nationella transportpoliti-
ken är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna 
och näringslivet i hela landet. Transportsystemet ska vara 
tillgängligt, bidra till utvecklingskraft och likvärdigt svara 
mot kvinnors och mäns transporbehov. Vidare ska trans-
portsystemet utformas och användas så att ingen dödas 
eller skadas samt bidra till att miljömål och ökad hälsa 
uppnås. I översiktsplanen föreslås åtgärder som bidrar till 
uppfyllande av de transportpolitiska målen. Detta genom 
att bland annat föreslå åtgärder för att utveckla järnvägs-
trafiken samt genom att prioritera och skapa goda för-
utsättningar för kollektivtrafik och förbättrad gång- och 
cykelinfrastruktur.

Jämställdhetspolitiska mål
Målet för den nationella jämställdhetspolitiken är att män 
och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och 
sina egna liv. För att nå dit har fyra delmål satts upp:
• En jämn fördelning av makt och inflytande
• Ekonomisk jämställdhet
• Jämn fördelning av obetalt hem- och omsorgsarbete
• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Översiktsplaneringen kan bidra på flera sätt till en sam-
hällsutveckling i samma riktning som de jämställdhets-
politiska målen. Det gäller såväl den process i vilken 
planen tas fram och beslutas som den fysiska miljö och 
de rumsliga strukturer som blir resultatet av planen.

Hur översiktsplanen har tagits fram och hur kommunen 
har fört dialog och bedrivit samråd samt utställning med 
kommuninvånarna redovisas i del av utgångspunkter 
samt samrådsredogörelsen och utlåtande efter utställning. 
Nedan redogörs för överväganden och förslag i 
översiktsplanen som kan bidra till att skapa goda 
förutsättningar för människor att leva jämställda liv.

Tillgänglighet till arbetsmarknaden
En viktig framtidsfråga för utvecklingen av Bodens kom-
mun är att förbättra tillgängligheten till en arbetsmarknad 
med en mångfald av olika typer av yrken. Att både män 
och kvinnor kan bo i Boden, ta plats på arbetsmarknaden 
och göra karriär inom yrken som matchar deras kompe-
tens, utbildning och preferenser är viktigt för att stärka 
den ekonomiska jämställdheten. 
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Kommunikationer, offentlig och kommersiell service
Översiktsplanen innehåller förslag till åtgärder som syftar 
till att skapa förutsättningar för väl utbyggd och tillgäng-
lig kollektivtrafik och offentlig och kommersiell service. 
detta  bidrar till att underlättar människors vardagsliv och 
möjliggör för fler att balansera mellan arbete, familj och 
fritid. Eftersom att vi av erfarenhet vet att kvinnor i större 
utsträckning än män går ned i arbetstid för att ta hand om 
anhöriga om den offentliga servicen inte fungerar på ett 
tillfredställande sätt så är kvalitén och tillgängligheten på 
den service kommunen kan erbjuda en viktig jämställd-
hetsfråga. I kombination med att kvinnors ställning på 
arbetsmarknaden stärks kan det bidra till den ekonomiska 
jämställdheten och i förlängningen även till en jämnare 
fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. 

Trygga och attraktiva offentliga miljöer
Kvinnor upplever oftare än män otrygghet i offentliga 
miljöer. Kvinnor väljer också oftare än män andra vägar 
eller färdsätt på grund av rädsla av att utsättas för brott. 
Denna bild bekräftas i kartläggningen Centrum för alla 
som Bodens kommun gjorde 2016. Att både män och 
kvinnor kan ta i anspråk och vistas i kommunens offent-
liga rum och platser är en viktig jämställdhetsfråga som 
beaktas i översiktsplanen.

Regional utvecklingsstrategi för Norrbotten
Den regionala utvecklingsstrategin är ett övergripande 
strategidokument för hållbar tillväxt i Norrbotten. Ut-
vecklingsstrategin har tagits fram i samarbete mellan 
länets kommuner, landstinget, länsstyrelse, myndigheter, 
organisationer och enskilda personer. Utvecklingsstrate-
gin ska bidra till att få samstämmiga planer, program och 
strategier mellan olika aktörer i olika sektorer.

I översiktsplanen lyfts Norrbotniabanan, persontrafik på 
Haparandabanan samt dubbelspår på sträckan Boden-Lu-
leå fram som viktiga framtidsfrågor. Samverkan mellan 
statliga, regionala och kommunala aktörer i frågor
som rör infrastruktur, transporter, kollektivtrafik och 
fysisk planering pekas vidare ut som viktigt för att skapa 
goda förutsättningar för tillväxt. En mångfald av attrak-
tiva boendemiljöer och god tillgänglighet till
samhällsservice i länets kommuner uppmärksammas även 
som viktiga faktorer för en hållbar utveckling.

För att åstadkomma hållbar tillväxt i Norrbotten är Bo-
dens kommun en viktig aktör. Genom de strategier som 
föreslås i översiktsplanen skapas förutsättningar för att 
främja tillväxt och utveckling i länet. Utveckling av
transportinfrastruktur och kollektivtrafik stärker Boden 
som en viktig nod för kommunikationer. Utpekande av 
utvecklingsområden för bostäder bidrar till att skapa en 
större mångfald av attraktiva boendemiljöer.
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4. Regionala samband och mellankommunala intressen

För att åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling 
krävs samverkan och samordning av åtgärder och plane-
ringsinsatser på global, nationell, regional och lokal nivå. 
Det är framförallt viktigt i arbetet för för att
miljökvalitetsnormer inte ska överskridas och miljömål 
ska nås. Det handlar bland annat om samordnade åtgärder 
för att skapa mer hållbara resor, klimatanpassningsåtgär-
der och åtgärder för att säkra god luft och vattenkvalitet. 
Även i frågor som rör till exempel bostadsförsörjning och 
integration kommer det i framtiden att vara viktigt med 
mellankommunal samverkan och samordning.

Bodens kommun ingår tillsammans med Kalix, Luleå, 
Piteå och Älvsbyn i Luleåregionen som är den största 
funktionella arbetsmarknadsregionen norr om Stockholm. 
Kommunerna i Luleåregionen samarbetar bland 
annat i frågor som rör näringslivsutveckling och regionalt 
tillväxtarbete, utbildning, infrastruktur och miljö. Bodens 
kommun ingår även i SARETS-samarbetet inom vilket en 
gemensam regional trafikstrategi har tagits fram.

För att stärka utvecklingen i regionen har en gemensam 
avsiktsförklaring mellan Bodens kommun och Luleå 
kommun tecknats. Visionen är att kommunerna genom 
samverkan ska stärka sin gemensamma attraktionskraft 
som bostads- och verksamhetsorter för människor, före-
tag och institutioner. Luleå/Boden- regionen ska upplevas 
som en naturlig centralpunkt i Barentsregionen och en in-
ternationell nod mellan öst och väst. Målet är att inom 10 
år ha en gemensam folkmängd på minst 115 000 personer 
och att det ska ha startat investeringar till en volym om 
minst 5 miljarder samt att antalet nytillkomna arbetstill-
fällen ska uppgå till minst 5000. 

Pendling
Bodens kommun har ett mycket omfattande pendlings-
utbyte med framförallt Luleå kommun. Att människor 
har tillgång till en stor och differentierad arbetsmarknad 
och erbjuds möjligheter att pendla över kommungränser 
är viktigt för att upprätthålla en hög andel förvärvsarbe-
tande. Det stärker både mäns och kvinnors valmöjligheter 
och skapar förutsättningar för fler att delta fullt ut på 
arbetsmarknaden. Att kvinnor och män ges jämlika möj-
ligheter att delta på arbetsmarknaden bidrar till att stärka 
den ekonomiska jämställdheten. Bra pendlingsmöjlig-
heter skapar även goda förutsättningar för arbetsgivare i 
regionen att rekrytera arbetskraft med rätt kompetens och 
erfarenheter.

Även pendlingsresor för studier är vanligt förekommande 
i Bodens kommun. God tillgänglighet till eftergymnasial 
utbildning på universitet, folkhögskolor och yrkesutbild-
ningar bidrar till den framtida kompetensförsörjningen 
i regionen. Fortsatt goda möjligheter att pendla för att 
bedriva studier och arbeta är därför mycket viktigt.

Riksväg 97
Riksväg 97 är en mycket viktig länk mellan Boden och 
angränsande kommuner. Sträckan mellan Boden och 
Luleå är den mest trafikerade i hela länet både vad gäller 
gods- och persontransporter. I genomsnitt trafikeras denna 
sträcka av cirka 8000 fordon per dygn varav cirka 4500
utgörs av pendlare. God framkomlighet på riksväg 97 är 
mycket viktigt för fortsatt utveckling av arbetsmarknad 
och näringsliv i regionen.

Sträckan är också utpekad som ett prioriterat kollektivtra-
fikstråk i Luleå kommuns översiktsplan. Framkomlighe-
ten och trafiksäkerheten på riksväg 97 har förbättrats de 
senaste åren då Trafikverket etappvis bygger om vägen 
för att göra den mötesfri.

Järnväg
Bodens kommun är angelägen om en utveckling av järn-
vägsnätet och järnvägstrafiken. Det är viktigt att Norrbot-
niabanan byggs och att kapaciteten på Malmbanan utökas 
med dubbelspår. Fortsatt samarbete med omkringliggande 
kommuner för att stärka pendlingsmöjligheterna till
och från kommunen är en viktig del i utvecklingen. Ka-
pacitetsbegränsningarna mellan Boden och Luleå är idag 
allvarliga och måste avhjälpas. Bodens kommun anser 
att dubbelspår till Luleå bör anläggas, dels för att minska 
kapacitetsbegränsningarna men också för att
skapa förutsättningar för hållbara persontransporter på 
järnväg mellan Luleå och Boden.

Figur 3: Illustration Luleåregionen
Källa: www.lulearegionen.se       12



Norrbotniabanan
För att ytterligare stärka det regionala samspelet och nä-
ringslivets konkurrenskraft i norra Sverige är det mycket 
angeläget att Norrbotniabanan byggs. Detta skulle halvera 
restiderna mellan kuststäderna i norr och skapa goda 
förutsättningar för fler att både bo och verka i norra Sve-
rige. Det skulle också gynna tillväxten inom turism- och 
besöksnäringarna. Tillsammans med övriga kommuner 
i Norr- och Västerbotten kommer Bodens kommun att 
verka för att Norrbotniabanan byggs.

Haparandabanan
Idag används banan uteslutande för godstrafik och är en 
viktig godstransportlänk i Barentsregionen som binder 
samman Sverige med Finland och Ryssland. Regionen är 
rik på naturresurser som skog, malm, gas och olja. Detta 
innebär att det finns en stor efterfrågan på långsiktigt håll-
bara godstransporter och det är viktigt att banans funktion 
värnas.

Bodens kommun kommer att verka för att Haparandaba-
nan i framtiden ska kunna användas även för persontran-
sporter. Persontrafik på Haparandabanan är ytterligare en 
viktig faktor för att skapa en stark arbetsmarknadsregion 
där fler kan leva och verka.

Resecentrum
Resecentrum i Boden är beläget vid järnvägsstationen och 
utgör en viktig nod för kollektivtrafikresor i regionen. För 
att möta den ökning av persontrafiken som har ägt rum de 
senaste åren har Bodens kommun satsat på att utveckla 
resecentrum. Ett modernt resecentrum som är tryggt
och tillgängligt för alla och där byten inom och mellan 
olika trafikslag kan ske på ett smidigt sätt är viktigt för att 
fler ska välja att resa kollektivt på ett långsiktigt hållbart 
sätt i framtiden. Bodens kommun kommer inom ramen
för regionala kollektivtrafikmyndighetens och Länstrafi-
ken i Norrbottens arbete verka för att resecentrum även i 
framtiden ska motsvara resenärernas förväntningar, krav 
och behov. Väl fungerande resecentrum är en viktig fråga 
för alla kommuner i regionen. Framtida stationslägen för
pendeltågstrafik är även en samarbetsfråga.

Älvarna
Genom kommunen flyter två älvar, Luleälven och Råne-
älven. Luleälven korsar förutom Boden även Gällivare 
och Jokkmokk och mynnar i Bottenviken. Luleälven är 
utbyggd och längs älven finns ett flertal kraftverk. Även 
om risken för dammhaveri längs Luleälven är liten så är
det viktigt att vara medveten om risker förknippade med 
detta. Kommunen har tillsammans med Luleå kommun 
och Länsstyrelsen i Norrbotten tagit fram information om 
hur en eventuell olycka ska hanteras och beredskapen är 
god i händelse av dammhaveri eller annan olycka. Det
är fortsatt viktigt att tillsammans med andra berörda kom-
muner samverka för god beredskap samt förebyggande 
insatser.

Råneälven korsar Gällivare och Bodens kommuner och 
mynnar i Råneå i Luleå kommun. Till skillnad från Lule-
älven så är Råneälven outbyggd och skyddas från vatten-
reglering för kraftändamål enligt 4 kap. 6§
miljöbalken. Råneälven är populär bland fritidsfiskare 
och i rekreationssyfte och har potential att utvecklas yt-
terligare för besöksnäringen.

På grund av sin gränsöverskridande karaktär är det viktigt 
att ha en aktiv dialog och ett samarbete med kommuner 
kring älvarna. Detta är särskilt viktigt med hänsyn till 
pågående klimatförändringar som kan öka riskerna
för översvämning, erosion, ras och skred i anslutning till 
älvarna och därmed möjligheterna att uppföra strandnära 
bebyggelse.

Vattenkvalitet
Bodens kommun är skyldig att verka för att miljökva-
litetsnormerna för grund- och ytvatten inte överskrids 
och att det nationella miljömålet om grundvatten av god 
kvalitet nås. Älvar, sjösystem och övriga vattendrag ingår 
i ett kretslopp som inte stannar vid kommungränser. 
Mellankommunalt samarbete för att nå miljökvalitets-
normer och miljömål är därför mycket viktigt. Det kan 
till exempel handla om att samordna översyn och tillsyn 
av miljöfarliga verksamheter i tillrinningsområden för 
grundvattentäkter eller att samordna arbetet med efterlev-
nad av skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden.
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Turism- och besöksnäring
Turism- och besöksnäringen i Norrbotten växer och har 
god potential att fortsätta utvecklas i framtiden. För att 
turism- och besöksnäringen ska kunna fortsätta växa så 
är det mycket viktigt med väl fungerande och effektiv 
transportinfrastruktur. Byggande av Norrbotniabanan och 
fortsatt hög kapacitet på samt tillgänglighet till Luleå Air-
port och Kemi- Torneå flygplats är viktiga förutsättningar 
för en fortsatt stark turism- och besöksnäring i Norrbot-
ten. Även dubbelspår på Malmbanan och en väl utbyggd 
kollektivtrafik är av stor betydelse för turism- och besöks-
näringen. Det behövs även en stark
informationsinfrastruktur för att stödja tillväxten i 
näringen samt för att underlätta marknadsföring. Det är 
även viktigt med fortsatt frekvent nattågstrafik Stock-
holm- övre Norrland, i båda riktningar. 

Kommunerna i Norrbotten bör tillsammans verka för 
att infrastrukturen i länet fungerar på ett sätt som skapar 
goda förutsättningar för turism- och besöksnäringarna. 
Bodens kommun ska tillsammans med andra
kommuner i Norrbotten fortsätta samarbetet inom ramen 
för Swedish Lapland, som är en samverkansplattform för 
att stötta turism- och besöksnäringen i regionen.

En målpunkt för turism- och besöksnäringen som över-
skrider kommungränsen är Råneälven. Det är viktigt 
att älven även i framtiden skyddas mot vattenreglering 
för kraftändamål i enlighet med miljöbalken 4 kap. 6§. 
Bodens kommun bör tillsammans med Gällivare och 
Luleå kommuner verka för att älven har fortsatt skydd i 
miljöbalken.

Elintensiv verksamhet
De senaste åren har miljardinvesteringar i datacenter ge-
nomförts i Norrbotten. Efterfrågan på platser med säker, 
kostnadseffektiv och långsiktigt hållbar energiförsörjning 
för uppförande av datacenter tros fortsätta öka i takt med 
att allt fler väljer att lagra data och information i så
kallade molntjänster på servrar. I Bodens kommun finns 
idag datacenter och serverhallar. Det finns goda förut-
sättningar att etablera fler genom säker energiförsörjning 
från förnyelsebara källor samt ett kallt klimat som skapar 
förutsättningar för hållbar kylning av servrarna. 

Bodens kommun samarbetar med Luleå och Piteå och 
Älvsbyn med att kunna erbjuda mark för uppförande av 
serverhallar i Norrbotten. Det är viktigt med ett fortsatt 
tätt samarbete mellan kommunerna då
investeringar i IT-baserade näringar skapar en starkare 
arbetsmarknad där olika kompetenser efterfrågas.

Landsbygdsutveckling
Bodens kommun har cirka 28 000 invånare, varav drygt 
80 procent bor i centralorten. Dagens bosättningsmönster 
baseras delvis på den historiska betydelsen av närhet till 
vatten och förflyttningsleder. Befolkningen utanför 
centralorten är samlad, i första hand, i orter och byar i 
stråk längs Lule- och Råneälv. 

För att även i framtiden skapa goda förutsättningar för 
människor att bo i hela kommunen har översiktsplanen 
utgått ifrån en utvecklingsstrategi som bygger på att hela 
kommunen ska leva och utvecklas. För att skapa bättre 
tillgänglighet till framförallt offentlig service bör även 
en tätare samverkan med angränsande kommuner ske. 
Möjligheterna för Boden och angränsande kommuner att 
utbyta tjänster inom exempelvis renhållning, förskola, 
skola och hemtjänst bör utredas vidare då det är en viktig 
fråga för att skapa förutsättningar för en fortsatt levande 
landsbygd. 

I Bodens kommun utgör området kring Råneälvdal med 
orterna Gunnarsbyn, Niemisel och Råneå ett sådant 
område där ett mer utvecklat samarbete och utbyte med 
grannkommunerna kan komma till stor nytta.
Fler områden där ett mer utvecklat samarbete kan etable-
ras bör pekas ut i dialog med de angränsande kommu-
nerna.

Vindkraft 
Bodens kommun har i vindbruksplan pekat ut Granham-
marsberget, Björnberget och Orrkölen som områden 
lämpliga för större vindkraftsetableringar. Vid etablering-
ar nära kommungränsen bör dialog föras med angräns-
ande kommuner.

       14



Gunnarsbyn

Harads Övre Svartlå

15



5. Utvecklingsstrategi

Utvecklingsstrategin tydliggör kommunens långsiktiga 
intention för mark- och vattenanvändningen på ett över-
gripande plan. Utpekande av kärnområden (delområden) i 
tematiska tillägget för landsbygdsutveckling i strandnära 
läge är även en mycket viktig del i kommunens utveck-
lingsarbete och denna ska komplettera översiktsplanen.  
Utgångspunkten för strategin är kommunens vision om 
en befolkningstillväxt med ca 2000 personer till år 2025. 
Även andra kommunala planer och program av betydelse 
för mark- och vattenanvändningen har legat till grund för 
utvecklingsstrategin.

Primära och sekundära kärnor
Det finns ett väl utvecklat nätverk av tätorter och byar 
som erbjuder ett varierat utbud av olika boendemiljöer. 
Kommunens intention är att det även i framtiden ska fin-
nas möjligheter för människor att bo såväl i centralorten 
Boden som i andra tätorter och mindre byar. För att det 
ska vara attraktivt att bo i hela kommunen är det viktigt 
att det råder god tillgänglighet till offentlig och kommer-
siell service. Kommunen har därför identifierat och pekat 
ut ett antal kärnor. Dessa har klassificerats som antingen 
primär- eller sekundärkärnor. I kärnorna finns idag en viss 
nivå av service i form av exempelvis förskolor, skolor 
och äldreboenden samt kommersiell service i form av 
exempelvis dagligvaruhandel och restauranger. 

Genom att peka ut kärnor vill kommunen uppmärksamma 
orternas strategiska betydelse som serviceorter som inte 
bara är viktiga för de som bor i orterna utan även för 
människor bosatta i orternas omland. Kommunen kom-
mer därför att prioritera att upprätthålla och/eller utveckla 
den offentliga servicen i kärnorna. Om den offentliga 
servicen kan upprätthållas och utvecklas i kärnorna ska-
par det ett ökat flöde av människor som besöker orterna 
vilket i sin tur stärker förutsättningarna för kommersiell 
service. Kärnområdena kan således komma att fungera 
som centrum, mötesplatser och noder för kommunikation 
och för människor, varor och tjänster. 

Genom att tydligt prioritera de orter som pekats ut som 
kärnor kan stöd och satsningar koncentreras och samver-
ka på sätt som leder till positiv utveckling i hela kommu-
nen. Om prioriteringar inte görs finns risk för en utveck-
ling där servicen blir allt för utspridd med ett underlag 
som är så litet att det kan bli svårt att motivera att ha den 
kvar. Det leder i förlängningen till att servicenivån mins-
kar vilket skulle göra det svårare att bo på landsbygden.

Kommunikationsssamband
I utvecklingsstrategin pekas viktiga kommunikations-
samband för transporter av gods, varor och resande på 
väg och järnväg ut. Dessa samband är dels viktiga för att 
sammanbinda kommunens olika delar men också för att 
stärka och utveckla kommunens koppling till angräns-
ande kommuner. Goda kommunikationer och flöden av 
såväl gods och varor som människor är en förutsättning 
för fortsatt utveckling av den arbetsmarknadsregion som 
Bodens kommun är en viktig del av. En fortsatt stark och 
mångfacetterad arbetsmarknadsregion skapar förutsätt-
ningar för såväl fortsatt näringslivsutveckling som för ett 
väl fungerande arbets- och vardagsliv för kommunens 
och regionens invånare. Effektiva kommunikationssam-
band innebär att fler får tillgång till en arbetsmarknad 
med större mångfald samtidigt som de erbjuds ett större 
utbud av aktiviteter för rekreations- och fritidsändamål.

Kärnområde för friluftsliv och turism
Kärnområde för friluftsliv och turism har identifierats. 
Friluftsliv och turism i kommunen baseras till stor del 
på natur- och kulturanknutna aktiviteter och upplevelser. 
Inom kommunen finns redan idag ett stort
antal företag som bedriver anläggningar och verksamhe-
ter med inriktning friluftsliv och turismnäring. Näringen 
är växande och under utveckling, både som en del i kom-
munens strategiarbete och genom privata initiativ.
Inom kärnområdet för friluftsliv och turism finns flertalet 
av ovan nämnda anläggningar och företag. Ambitionen 
är att bibehålla förutsättningarna för turism och friluftsliv 
inom kärnområdet.

Primärt utvecklingsområde för bebyggelse
Planen föreslår i enlighet med inriktning i Utvecklings-
plan 2015-2025 ett primärt utvecklingsområde för 
bebyggelse. Detta omfattar Bodens centrala delar, med 
riktning söderut, längs pendlingsstråket mot Luleå. Inom 
det primära utvecklingsområdet kommer den största 
bebyggelseutvecklingen i kommunen att ske. Kommunen 
arbetar aktivt för att stärka planberedskapen för bostäder, 
verksamheter och infrastruktur. Tillväxt inom utveck-
lingsområdet stärker de regionala sambanden och främjar 
arbetsmarknadsregionen. 
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Figur 4: Utvecklingsstrategi för Bodens kommun
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År 2025 har Boden mer än 30 000 invånare och är en växande kommun som
förknippas med utveckling, trygghet och livskvalitet.

Utvecklingsplan för Bodens kommun 2015- 2025.

6. Utgångspunkter
Vision 30 000 invånare till år 2025
Bodens kommun genomgår sedan 1990-talet en omfat-
tande strukturomvandling. De militära funktionerna har 
reducerats och länssjukhuset flyttats till Sunderbyn mel-
lan Boden och Luleå. Nya företag etableras successivt i 
tidigare militärområden och i tidigare lokaler för
sjukhus, vård och skola. Befolkningen har ökat sedan 
2009, efter en vikande befolkningsutveckling sedan bör-
jan av 1990-talet. Kommunen har ett bra näringslivskli-
mat. Stor betydelse för utvecklat näringsliv och syssel-
sättning är att skapa förutsättningar för attraktivt boende 
och en regionalt sammanhållen arbets- och studiemark-
nad. Kommunens långsiktiga utvecklingsarbete baseras 
på befolkningsvisionen.

Figur 5: Befolkningsutveckling Bodens kommun

Översiktsplanen tar avstamp i Utvecklingsplan 2015-
2025 för Bodens kommun. I utvecklingsplanen beskrivs 
kommunens vision fram till år 2025 samt inriktningen på 
de satsningar kommunen avser göra för att förverkliga vi-
sionen. I utvecklingsplanen slås fast att Bodens kommun 
år 2025 ska vara en kommun som genom satsningar på 
utbildning, näringsliv, välfärd, hälsa, människor och miljö 
upplevs vara i utveckling. Vidare ska kommunen upple-
vas som trygg att leva i och vara en plats där invånarna 
upplever en hög livskvalitet. I detta kapitel redogörs för 
hur kommunen i översiktsplanen och den fysiska plane-
ringen kan bidra till att uppfylla kommunens vision så 
som den formuleras i utvecklingsplanen
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Utveckling
År 2025 ska flera nya bostadsområden ha tillkommit i 
kommunen. Utvecklingsområden för både bostäder och 
verksamheter ska därför pekas ut. Attraktiva områden där 
bostäder eller andra verksamheter kan tillkomma eller 
fortsätta utvecklas ska planeras i strategiska lägen. För att 
skapa mångfald och integration så kan stadsdelar länkas 
ihop fysiskt och det bör eftersträvas att upplåtelseformer 
och funktioner blandas i olika områden.

Möjligheten att bo i Bodens kommun och arbeta i an-
dra kommuner behöver förbättras genom att underlätta 
pendlingsresor. Med bättre pendlingsmöjligheterna stärks 
tillgängligheten till en större arbetsmarknadsregion med 
en större variation av olika yrken. Det ger möjligheter för 
kvinnor och män att söka sig till fler olika typer av jobb 
som matchar deras kompetens och utbildning. Det är vik-
tigt för att stärka den ekonomiska jämställdheten mellan 
män och kvinnor. I kombination med väl utbyggd och till-
gänglig offentlig och kommersiell service som underlättar 
människors vardagsliv kan det även bidra till en jämnare 
fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. 

Även möjligheterna att studera på universitet men bo 
kvar i Bodens kommun är beroende av att pendlingen är 
effektiv, enkel och tillgänglig. Förbättrade pendlingsmöj-
ligheter kan åstadkommas genom att tillsammans med 
Luleå verka för dubbelspår på järnvägen mellan Boden 
och Luleå, genom att arbeta för fortsatt god framkomlig-
het och hög trafiksäkerhet på riksväg 97, genom person-
trafik på Haparandabanan samt genom att Norrbotniaba-
nan byggs.

Sträckan mellan Boden och Luleå ska vara ett prioriterat 
kollektivtrafikstråk. Genom samverkan med omkringlig-
gande kommuner kan ett bredare utbud av gymnasiala ut-
bildningar erbjudas. Satsningar på IT-infrastruktur stärker 
också tillgängligheten till eftergymnasiala utbildningar. 

Strategier för den fysiska planeringen i syfte att främja 
utveckling:
• Bebyggelseutveckling inom primärt utvecklingsområde 
för bebyggelse samt förtätning- och kompletteringsom-
råden ska vara en viktig del i den långsiktiga fysiska 
planeringen
• Planera för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet på 
riksväg 97
• Planera för ökad tillgänglighet för gång och cykel samt
sammankoppling mellan olika stadsdelar
• Verka för dubbelspår mellan Boden – Luleå
• Verka för persontrafik på Haparandabanan
• Verka för Norrbotniabanan
• Planera för blandade stadsdelar som länkas ihop fysiskt. 
• Samverka med statliga och regionala myndigheter samt
grannkommuner
• Genomtänkt placering, utformning och gestaltning av 
bebyggelse
• Möjliggöra för nya etableringar samt utveckling och 
expandering av arbetsplatsområden
• Planera för centrumutveckling

19

Boden är en kommun som är attraktiv att komma till och att stanna kvar i.
Det visar sig genom att sysselsättningen ökar i hela kommunen. Det visar sig
genom framgångsrika företag och arbetsplatser, där medarbetarna blir sedda
som viktiga resurser och erbjuds bra arbetsvillkor. Det visar sig genom ett

växande invånarantal som återigen överstiger 30 000 och med en jämn
demografisk fördelning.

Utvecklingsplan 2015-2025 för Bodens kommun



Trygghet
Det är viktigt att förankra, skapa förståelse för och ge 
människor möjlighet till inflytande i den fysiska plane-
ringen. Ett brett deltagande och engagemang från kom-
muninvånarna ger ett bättre beslutsunderlag och bidrar 
till en mer långsiktigt hållbar planering. En mer öppen 
process gör också att människor kan känna sig trygga 
med att de har möjlighet att göra sina röster hörda och 
bli lyssnade till vilket stärker förtroenden för den lokala 
demokratin och till samhället i stort.

Kvinnor upplever oftare än män otrygghet i offentliga 
miljöer. Planeringen ska bidra till att stärka känslan av 
trygghet i de offentliga rummen och ska därför präglas av 
en medvetenhet om att olika strategier och åtgärder kan 
upplevas av och påverka människor på olika sätt. Denna 
medvetenhet är viktig både i tidiga skeden av den kom-
munala planeringen och vid genomförande, anläggning 
och drift och underhåll av den fysiska miljön. Andra sätt 
på vilket den fysiska planeringen kan stärka tryggheten är 
till exempel genom att möjliggöra en blandning av olika 
funktioner och aktiviteter som gör att fler vill, vågar och 
känner sig bekväma med att vistas på olika platser under 
fler av dygnets timmar.

Trygghet handlar också om att fortsätta utveckla småsta-
dens kvaliteter och ta tillvara och värna om den närhet det 
skapar både mellan människor och mellan olika målpunk-
ter och funktioner. Människors identitet är nära förknip-
pad med platsen där de bor och det är därför viktigt att de 
känner igen sig i den byggda miljön även när den föränd-
ras. Småstadens kvaliteter och närheten är också värde-
full för nya invånare när de ska etablera sig i kommunen 
liksom för att skapa förutsättningar för ett väl fungerande 
vardagsliv. 

Planeringen kan även bidra till att skapa goda förutsätt-
ningar för utveckling av näringslivet och till att stärka 
tillgängligheten till en större arbetsmarknad. 
Ett väl fungerande näringsliv i både kommunen och 
regionen bidrar till att stärka och utveckla arbetsmarkna-
den. Det gör att fler människor ges möjlighet att uppleva 
den ekonomiska trygghet som det innebär att ha ett arbete 
och en försörjning. Att fler ges möjlighet att uppleva den 
trygghet det innebär att ha ett arbete och försörjning är 
även viktigt för att stärka den ekonomiska jämställdheten 
mellan kvinnor och män. 

Invånarna i Bodens kommun ska också känna sig trygga 
i att det genom hela livet ska finnas bostäder som mot-
svarar deras preferenser och behov och ekonomiska 
förutsättningar. Åtgärder som bidrar till ett mer varierat 
utbud av bostäder i olika prisklasser och som kan bidra 
till att skapa väl fungerande flyttkedjor är därför även det 
viktiga trygghetsfrågor.  

Strategier för den fysiska planeringen i syfte att främja 
trygghet:
• Tidiga samråd och brett deltagande från medborgare vid 
fysisk planering
• Verka för funktionsblandning
• Verka för levande offentliga miljöer, dygnet runt, året 
om
• Värna småstadens kvaliteter och värden
• Eftersträva god tillgänglighet för människor med olika 
behov i offentliga miljöer
• Förbättrad kollektivtrafik främjar jämställdhet och 
trygghet

Alla kommuninvånare känner att de behandlas med respekt och på ett
rättvist sätt. En levande dialog mellan medborgare och kommun förs

kontinuerligt i all verksamhet. Kommunen får höga betyg i
medborgarundersökningar och i brukarundersökningar inom äldreomsorgen

respektive barnomsorgen.

Utvecklingsplan 2015-2025 för Bodens kommun
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Livskvalitet
Den fysiska planeringen ska underlätta vardagslivet för 
människor i olika livssituationer. Kommunen har goda 
möjligheter att med den fysiska planeringen skapa närhet 
och tillgänglighet till arbetsplatser, förskola, skola, vård, 
handel och andra funktioner. Effektiva rumsliga struktu-
rer med vardagslivet i fokus krymper människors tidsgeo-
grafier och gör att de lättare kan balansera mellan arbete, 
fritid och obetalt arbete. 

Att människor i högre utsträckning väljer att resa med 
buss, cykel och tåg istället för med bil är en viktig fram-
tidsfråga. Genom att planera för närhet mellan bostäder, 
service och arbetsplatser och till motion, rekreation och 
friluftsliv ska det vara enkelt att välja hållbara resesätt. 
Grönområden som erbjuder möjlighet till rekreation, mo-
tion och andra aktiviteter ska bevaras och utvecklas vilket 
även är positivt ur folkhälsosynpunkt. Förtätning ska ske 
med omsorg om värdefulla natur- och grönområden och 
miljöbedömningar ska ingå som en naturlig del av pla-
neringen som ska kännetecknas av långsiktig hållbarhet 
med respekt för kommande generationers behov.

Småstadens trygghet bygger på närhet och stark förank-
ring i sociala nätverk. Om småstadens kvaliteter kombi-
neras med effektiva kommunikationer kan tillgänglighet 
skapas till den mer kvalificerade service och det mångfald 
av utbud som en större stad kan erbjuda. Det kan ytter-
ligare öka livskvaliteten för kommunens invånare och 
bidra till att stärka den attraktionskraft som gör att männ-
iskor väljer att bosätta sig i kommunen.

Strategier för den fysiska planeringen i syfte att främja 
livskvalitet:
• Planera för funktionsblandning i områden för att minska 
behovet av onödiga resor och för att underlätta männis-
kors vardagsliv. 
• Utveckla gång- och cykelvägnät
• Fortsatt utveckling av kollektivtrafiken genom att verka 
för minskad restid, ökad komfort, trygghet och säkerhet
•Bevara och utveckla natur- och grönområden

Ekologisk hållbar utveckling
I takt med att klimatet förändras behöver kommunens 
arbete för en hållbar utveckling som bidrar till att minska 
klimatpåverkan utvecklas och intensifieras. Bodens kom-
mun har under 2016 undertecknat borgmästaravtalet och 
därmed åtagit sig att genomföra EU:s klimat- och energi-
mål i Bodens kommun. Det innebär att klimatpåverkande 
koldioxidutsläpp ska minska med 40 % fram till 2030 
och att kommunen ska anta en strategi som både syftar 
till begränsning av klimatpåverkan och anpassning till 
konsekvenserna av klimatförändringarna. 

Den fysiska planeringen ska bidra till att kommunen kan 
uppfylla sina åtaganden i borgmästaravtalet. Dels genom 
anpassningsåtgärder men också genom att planera och 
organisera samhället på ett sätt som minskar utsläppen av 
koldioxid. Det handlar bland annat om att försöka åstad-
komma en högre andel hållbara resor och transporter men 
även om att värna och bevara värdefulla naturmiljöer, 
gröna strukturer och jordbrukslandskap. 
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Boden upplevs som en spännande kommun att vistas i, med ett vitalt kulturoch
nöjesliv, med en levande centrumkärna, en blomstrande landsbygd och

spännande idrottsevenemang.
Livskvaliteten visar sig genom hög tillgänglighet, goda hälsotal, ren miljö,

aktiva föreningar och genom att besöksnäringen växer stadigt.

Utvecklingsplan 2015-2025 för Bodens kommun
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Ett förändrat klimat kommer att få konsekvenser vars 
omfattning idag inte fullt ut går att överblicka. På olika 
håll i världen kan dock en del av konsekvenserna upp-
levas redan idag med förändrade nederbördsmönster, 
översvämningar, stigande havsnivåer och en minskande 
utbredning av glaciärer och havsisar. Det effektivaste 
sättet att förhindra och begränsa omfattningen av klimat-
förändringarna är att intensifiera  det arbete som pågår på 
global, nationell, regional och lokal nivå och som syftar 
till att begränsa utsläppen av klimatförändrande växthus-
gaser.

Det är dock svårt att idag förutsäga utfallet av de initiativ 
som tagits för att bromsa den globala uppvärmningen och 
klimatförändringarna. Även om arbetet med att begränsa 
utsläppen av växthusgaser blir framgångsrikt så har 
människan redan påverkat klimatet i sådan utsträckning 
att vi vet att framtiden kommer att bli både varmare och 
blötare än vad den är idag. Det innebär att en mängd olika 
åtgärder behöver vidtas för att bygga ett långsiktigt håll-
bart och robust samhälle som står väl rustat att möta och 
hantera konsekvenserna av ett förändrat klimat.

I detta kapitel redogörs för hur klimatet kan komma att 
förändras i Bodens kommun i framtiden, vilka konse-
kvenser det riskerar att leda till samt hur risker kopplade 
till klimatförändringarna kan hanteras i kommunens 
fysiska planering. Eftersom att det råder osäkerhet kring 
hur omfattande konsekvenserna av klimatförändring-
arna riskerar att bli så är det viktigt att kommunen följer 
utvecklingen noggrant och ständigt tar till sig ny kunskap. 
Arbetet med att hantera konsekvenser, effekter och risker 
förknippade med klimatförändringarna ska därför vara 
föremål för kontinuerlig uppföljning och omprövas och 
aktualiseras allt eftersom ny kunskap blir känd.

Förändrat klimat i Bodens kommun
För att kunna bedöma effekterna av klimatförändring-
arna vid olika scenarier för utsläppen av växthusgaser 
har SMHI tagit fram två olika prognoser för tempera-
turökningen: om utsläppen blir låga beräknar SMHI att 
medeltemperaturen i Norrbotten har ökat med cirka 2°C 
i slutet av seklet. Om utsläppen fortsätter ligga på en hög 
nivå beräknas temperaturen ha ökat med cirka 5°C i slutet 
av seklet. Vilket scenario som än blir verklighet innebär 
klimatförändringarna att vintrarna blir kortare med min-
dre snö och att växtsäsongen blir något längre än idag. 
Invånarna i Bodens kommun kommer även att uppleva 
fler dagar då temperaturen pendlar mellan att ligga både 
över och under 0°C, så kallade nollgenomgångar.
Även förändringar av nederbördsmönster är kopplat till 
ett varmare klimat. Hur omfattande förändringarna av 
nederbördsmönstret i Boden kommer att bli är därför 
beroende av om utsläppen av växthusgaser kan begrän-
sas eller inte. I SMHI:s prognos med en låg framtida 
utsläppsnivå beräknas nederbörden ha ökat med cirka 
20% till slutet av seklet. I prognosen som utgår ifrån att 
utsläppen inte begränsas och fortsätter att ligga på en hög 
nivå även i framtiden beräknas nederbörden ha ökat med 
cirka 40% till slutet av seklet. Den maximala dygnsne-
derbörden under ett år förväntas öka med mellan 15-25% 
beroende på utvecklingsscenario gällande utsläpp av 
växthusgaser.

Som redogörelsen ovan visar så går det redan idag att 
med säkerhet säga att klimatet kommer att förändras i 
Bodens kommun. Kommunen måste därför i den fysiska 
planeringen hantera ökade risker för bland annat över-
svämningar, erosion, ras och skred. Klimatförändringarna 
kommer också att innebära utmaningar och påfrestningar 
på kommunens tekniska försörjningssystem och infra-
struktur och förväntas också komma att påverka förutsätt-
ningarna för rennäringen.
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Konsekvenser av och anspassning till ett 
förändrat klimat
Flöden i älvar och vattendrag
Förändring av tillrinningen indikerar hur flödena i kom-
munens vattendrag kommer att uppträda. Den totala och 
den lokala årstillrinningen kommer att öka i hela länet, 
främst vintertid. Sommartid kommer den att minska 
något eller vara oförändrad.  Tillrinning med återkomst-
tid 10 år respektive 100 år, det vill säga de allra högsta 
flödena, minskar i Bodens kommun. Det är flöden som 
brukar inträffa i samband med vårflod och indikerar 
därmed att vårfloden kan komma att minska i omfattning. 
Oavsett vilka flöden vårfloden kommer att ha så kommer 
den att inträffa tidigare på året.  Troligtvis kommer pro-
blem med höga flöden i större utsträckning att uppkomma 
under höst och vinter på grund av ökad nederbörd, till 
skillnad mot i dag då störningar oftare uppstår på våren 
till följd av snösmältning.  Den totala medeltillrinningen 
i Luleälven förväntas öka kraftigt, framförallt vintertid då 
ökningen kan bli 50 – 100 %. Luleälven kommer även att 
få högre vårtoppar och de kommer att infalla tidigare på 
året.

Bodens kommun använder en detaljerad kartering av 
500-årsflödet som underlag i planerings- och bygglovsä-
renden längs Luleälven. I karteringen anges lägsta sock-
elhöjd för byggnader för att klara nivån för 500-årsflödet 
vid olika delsträckor längs älven. Det innebär att Bodens 
kommun använder en högre säkerhetsnivå som riktlinje 
än 100-årsflödet. Sannolikheten för att bebyggelse ska 
vattenskadas får inte överstiga 25 % under en 100-års-
period.

 Detta medför att 500-årsflödets nivå blir avgörande 
för var bebyggelse får placeras. Byggnationen ska även 
utföras så att bärande delar av grundläggningen såsom 
plintsulor och vitala delar av grundbalkar inte skadas av 
strömningserosion vid höga vattenflöden. 

Längs Råneälven har ingen översvämningskartering 
genomförts. Det är därför viktigt att försiktighet iakttas 
vid exploatering och att risken för översvämning ana-
lyseras. Typ av bebyggelse har också stor betydelse för 
om exploatering i översvämningskänsliga områden är 
lämplig eller inte. I områden som riskerar att översväm-
mas vid 100-, eller 500-årsflöde bör ingen bebyggelse av 
vikt uppföras. För bebyggelse som ska inrymma viktiga 
samhällsfunktioner så som exempelvis sjukhus, vårdhem 
eller skolor ska 500-årsflödet klaras. 

Bodträsket, Buddbyträsket, Lillavan och Svarbyträsket 
ingår i Bodensjösystemet. Detta sjösystem förses i huvud-
sak med vatten från Ljusån. Vattennivåerna i systemet på-
verkas av kraftverksreglering i Ljusån och Bodåns utlopp 
i Luleälven samt av inpumpning av vatten från Luleälven 
till Svartbyträsket. Detta innebär att effekterna av höga 
flöden kan förstärkas för sjösystemet i framtiden.

Figur 6: Vägledning för lokalisering av bebyggelse

Rekommendationer med anledning av flöden i älvar 
och vattendrag:
• Vid exploatering i anslutning till Buddbytäsket, Bod-
träsket, Svartbyträsket, Lillavan, Nedre Avan, Storavan, 
Bodån samt vattendragen mellan ovanstående sjöar ska:
- sockelhöjden vara 9,60 m.ö.h (RH 2000) för ny bebyg-
gelse utan källare
- källarens grundplatta vara minst 9,60 m.ö.h (RH 2000) 
för ny bebyggelse med källare
- tekniska åtgärder genomföras för att undvika risk för
inträngande vatten om grundläggning för tillbyggnad av
befintlig bebyggelse måste anpassas till befintliga nivåer
och ligger under 9,60 m.ö.h (RH 2000)
• Vid exploatering i anslutning till Luleälven ska 500-års 
flöde beaktas
• Vid exploatering i anslutning till Råneälven bör över-
svämningsrisk utredas innan exploatering tillåts.
• Kommunen bör vara restriktiv vad gäller att tillåta 
bebyggelse och anläggningar i områden med risk för 
översvämning. 
• Bebyggelse som ska nyttjas för viktiga samhällsfunk-
tioner ska inte uppföras i översvämningskänsliga områ-
den. 
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Erosion, ras och skred
I Bodens kommun ökar riskerna för erosion, ras och 
skred och ravinutveckling till följd av ökad nederbörd 
och höga flöden samt avrinning i vattendrag och sjöar. 
Mänsklig aktivitet såsom exploatering eller förändrad 
markanvändning kan också innebära att markstabiliteten-
påverkas negativt i områden som inte är utpekade som 
riskområden.

Med anledning av risker förknippade med erosion, ras 
och skred är det viktigt att ta de geologiska förhållandena 
i beaktande vid exploatering. I utpekade riskområden kan 
geotekniska undersökningar genomföras för att avgöra 
markens lämplighet för olika ändamål. Det är viktigt att
beakta vegetationens betydelse för att minska eller före-
bygga risker för erosion, ras och skred.

Det har utförts geotekniska stabilitetsundersökningar 
längs flera delsträckor av Luleälven. Stabilitetsförstärk-
ningar, som erosionsskydd, har även genomförts på en 
stor mängd platser längs Luleälvens stränder.
MSB: s översiktliga stabilitetskartering ska ligga till 
grund för vidare arbete med utredning av ras och skred-
risker, behov av stabilitetsförstärkningar och riktlinjer för 
framtida markanvändning. Kommunen driver ett långsik-
tigt arbete med att förebygga erosion, ras och skred. Inom 
kommunen finns en arbetsgrupp och en utarbetad
arbetsordning och tillvägagångssätt vid erosion, ras och 
skred.
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Ökad nederbörd och kraftiga regn
I framtiden förväntas nederbördsmängden och förekom-
sten av extrema och kraftiga skyfall öka. Det innebär 
ökad risk för översvämningar om befintliga ledningar inte 
kan avleda vatten och vattenmättad mark inte kan infiltre-
ras. Översvämningar av vatten- och avloppssystem och 
bebyggelse innebär risk för föroreningar av dricksvat-
ten. I kommunen förväntas de största riskerna för över-
svämningar till följd av nederbörd uppstå under hösten 
och vintern i kommunens tätorter och då särskilt inom 
centralorten Boden.

Det finns flera åtgärder som kan vidtas för att säkra en 
långsiktigt hållbar dag- och dricksvattenhantering både 
vid nyexploatering av bebyggelse och anläggningar samt 
i befintliga bebyggelseområden. Länsstyrelsen i Norr-
botten har tagit fram skyfallsmodelleringar för tätorter 
i Norrbottens län där områden som löper störst risk att 
översvämmas redovisas. Modelleringen har genomförts 
som en simulering av dagens situation samt framtida 
situation med ökad nederbördsmängd. Resultatet kan an-
vändas som planeringsunderlag vid nyexploatering men 
också för att planera åtgärder i redan befintliga bebyggel-
seområden. 

För att kunna hantera ökade nederbördsmängder och 
kraftiga regn är det viktigt att bevara grönområden och 
gröna stråk för infiltration och avledning av dagvatten. 
På så vis kan kommunen minska anläggning av underjor-
diska dagvattenledningar. Vid exploatering i tätorter kan 
mångfunktionella ytor anläggas som möjliggör infiltration 
av dagvatten, såsom t ex parker och stora grönområden. 
Kommunala riktlinjer för hur stor del av marken som bör 
bestå av icke hårdgjord grönyta som kan infiltrera dag-
vatten kan också tas fram som vägledning för den fysiska 
planeringen. Lågpunkter i landskapet bör identifieras 
där tillfälliga översvämningar kan tillåtas och vatten kan 
ansamlas och fördröjas.

Rekommendationer med anledning av ökad neder-
börd och kraftiga regn:
• Länsstyrelsens skyfallsmodellering ska utgöra
kunskapsunderlag vid fysisk planering, ny exploatering 
samt åtgärder i teknisk infrastruktur.
• Dagvattenstrategi bör tas fram.
• Riktlinjer för andel grönyta vid exploatering i tätorter 
bör tas fram.
• Lågpunkter i tätorter bör användas på ett sätt som möj-
liggör att de tillfälligt kan översvämmas och bör därför ej 
bebyggas.

Rekommendationer med anledning av ökad risk för 
erosion, ras och skred:
• Vid exploatering i områden med förutsättningar för 
ras, skred och erosion ska markens långsiktiga lämplig-
het för bebyggelse utredas och geotekniska undersök-
ningar genomföras innan exploatering.



Nollgenomgångar
Med ett varmare klimat ökar frekvensen av så kallade 
nollgenomgångar. Detta innebär att temperaturen har varit 
både över och under 0°C under samma dygn. Nollgenom-
gångar riskerar framförallt att leda till skador på
vägar som kommer att frysa oftare. I kombination med 
ökad nederbördsmängd innebär det att vägarna inte hin-
ner torka innan de fryser. Nollgenomgångar i kombina-
tion med ökad nederbörd ökar också risken för halka och 
därmed användningen av vägsalt som riskerar att
bryta ned betongkonstruktioner som används i exempel-
vis broar och viadukter. Det naturliga slitageskydd som 
snö- och isbeläggning har erbjudit kommer också att 
minska.
 

Rennäringen
Det allt varmare klimatet kan även komma att påverka 
förutsättningarna för rennäringen i kommunen. Vissa 
konsekvenser kan vara positiva så som rikligare växtlig-
het under sommarbetet till följd av längre växtsäsonger. 
Andra konsekvenser är negativa så som ökad frekvens av 
nollgenomgångar under vinterbetet vilket leder till att det 
bildas is och skare som försvårar för renarna att beta. Det 
varmare klimatet kan också komma att påverka isförhål-
landena på sjöar och vattendrag längs renarnas flyttleder. 
Det innebär att renarna kan bli tvungna att söka sig till 
andra områden för bete och att de inte kan förflytta sig 
själva eller flyttas så som de gjort tidigare. 

Det är idag svårt att förutspå exakt hur rennäringen i Bo-
dens kommun kan komma att påverkas av klimatföränd-
ringarna och hur näringens markanspråk eventuellt kan 
komma att förändras i framtiden. Det är därför viktigt att 
kommunen både är medveten om de potentiella konse-
kvenser som nämns ovan och för en kontinuerlig dialog 
med de samebyar som har betesmarker i kommunen om 
den framtida mark- och vattenanvändningen. 

Rekommendationer med anledning av ökad frekvens av 
nollgenomgångar:
• Anpassa drift och underhåll av kommunala gator och vä-
gar utifrån förändrat klimat.
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Lekande barn i skolmiljö
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I Bodens kommuns styrdokument för trygghet och säker-
het 2016-2018 har ett antal riskmiljöer identifierats där 
förebyggande och förberedande arbete behöver ske för att 
få ned antalet olyckor och bränder samt minska
risken för allvarliga samhällsstörningar. Följande riskmil-
jöer är identifierade:

• offentliga utemiljöer
• allmänna byggnader
• vattenmiljöer
• samhällsviktig verksamhet
• bostäder

Inom riskmiljöerna finns risker för människors liv och 
hälsa, skador på egendom och miljö samt påverkan på 
samhällets funktionalitet. Styrdokumentet redogör för 
mål och inriktning för hur kommunen ska bli tryggare 
och säkrare. En krisorganisation finns och kan aktiveras 
vid oförutsedda händelser i form av exempelvis över-
svämning, dammhaveri, olyckor vid transporter av farligt 
gods och miljöfarliga utsläpp. Människors hälsa och 
säkerhet utgör ett allmänt intresse i plan- och bygglagen 
och ska alltid beaktas vid all planläggning. 

Trygghet
Antalet anmälda våldsbrott per 1000 invånare är högre i 
Bodens kommun än i andra kommuner i Norrbotten. Det 
gäller både fall där offret känner gärningsmannen och fall 
där gärningsmannen är okänd. Bodens kommun
samarbetar med polisen och med andra myndigheter i Rå-
det för trygghet och hälsa. Rådet ska verka för att stärka 
det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet 
samt genomföra alkohol- och drogförebyggande insatser 
och främja folkhälsoarbetet. 

En del i arbetet för att öka tryggheten handlar om att 
skapa trygga offentliga miljöer. I detta arbete spelar den 
fysiska planeringen en viktig roll. Rädsla att bli utsatt 
för våld i offentliga miljöer begränsar människors rö-
relsefrihet, särskilt när det är mörkt. Genomtänkt fysisk 
planering kan bidra till att minska känslor av rädsla och 
otrygghet i de offentliga rummen. för att offentliga mil-
jöer ska befolkas under en större del av dygnet. 

Detta kan åstadkommas exempelvis genom att planera 
miljöer med en tydlig struktur som är lätta att orientera 
sig i och överblicka. Det kan bland annat handla om att 
koppla samman stråk och att bevara siktlinjer. Ett annat 
sätt att stärka tryggheten är att planera för att offentliga 
miljöer ska befolkas under en större del av dygnet. Det 
kan bland annat handla om att blanda olika funktioner i 
ett och samma område för att skapa liv och rörelse. Ett 
tredje sätt är att undvika att skapa mörka och slutna mil-
jöer genom exempelvis belysningsåtgärder.

Det är viktigt att vara medveten om att olika grupper av 
människor kan uppleva otrygghet på olika sätt, på olika 
platser och i olika miljöer. Inom Bodens kommun ge-
nomförs minst en trygghetsvandring per år och detta är 
ett sätt att nå insikt i vilka känslor och upplevelser som 
exempelvis kvinnor och män, unga och gamla har i olika 
offentliga miljöer.

Sociala faktorer
Inom andra delar av Sverige har händelser i form av upp-
lopp, bilbränder samt våld mot polis och räddningstjänst 
inträffat. Social oro kan uppstå när effekterna av dessa 
händelser blir synliga i det offentliga rummet. Gemen-
samt för de händelser som uppstår på grund av social oro 
är att det är händelser där rådande normerande regelverk 
åsidosätts av enskilda personer eller grupper.

Segregationen minskar möjligheten för människor att 
mötas. Detta påverkar faktorer så som utanförskap, 
främlingsfientlighet och diskriminering. Segregation på 
sikt riskerar att leda till socioekonomiskt utsatta områden, 
vilken i sin tur kan leda till fler brott och större utanför-
skap. Samhällsplaneringen har en mycket viktig roll för 
förebyggande av segregation. Detta kan ta form genom 
förespråkande och byggande av en blandad bebyggelse 
och funktionsblandning samt stärkta kopplingar mellan 
olika områden genom förstärkt gång- och cykelvägnät. 

8. Hälsa och säkerhet
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Luftmiljö
Det nationella miljökvalitetsmålet för frisk luft innebär 
att luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, 
växter och kulturvärden inte skadas. I Bodens kommun 
förekommer luftföroreningar framförallt i centralorten.
Det beror på att trafiken är mer intensiv i centralorten än 
på andra håll i kommunen vilket ger upphov till luftföro-
reningar, både från utsläpp av avgaser och på grund av 
partiklar som slits upp från vägbanan. Luftföroreningar 
kan även orsakas av vedeldning och från industrier.

Förekomsten av farliga ämnen i luften ligger under gäl-
lande miljökvalitetsnorm för utomhusluft. Planförslaget 
innebär en tät bebyggelseutveckling som ökar förutsätt-
ningarna för att cykla, gå och åka kollektivt. Tätheten 
främjar kortare avstånd till målpunkter och minskar
på så sätt transportberoendet med bil. 

Bodens kommun ligger långt framme i produktionen av 
biogas för fordon, vilket är viktigt för att öka andelen 
fordon som drivs med miljövänliga bränslen. Kommunen 
har som mål att öka andelen fordon som drivs med biogas 
vilket har positiva effekter för luftmiljön. Bodens kom-
mun har även som mål att personresor med kollektivtrafik 
ska öka genom olika åtgärder. Fler resor med kollektiv-
trafik och färre resor med privat bil är ett effektivt sätt att 
förbättra luftmiljön. Bodens kommun utför kontinuerligt 
mätningar av luftmiljön. År 2016 utökades antalet 
mätplatser för att kunna jämföra luftmiljön på olika 
platser.

Buller
Buller och oönskade ljudstörningar kan påverka männis-
kors livskvalitet och hälsa. Det är därför viktigt att vara 
uppmärksam på eventuell bullerpåverkan vid lokalisering 
av exempelvis bostadsbebyggelse, förskolor och skolor. 
I Bodens kommun finns bullerutsatta miljöer i anslutning 
till vissa vägar. Högst bullernivåer finns i anslutning till 
riksväg 97, Lulevägen och Garnisonsgatan. Även Her-
melinsgatan, Travbaneleden/Kyrkgatan samt Sveavägen/
Norrbottensvägen har höga trafikflöden som ger upphov 
till buller. Järnvägen och vissa verksamheter ger också 
upphov buller och ljudstörningar. Även Försvarsmaktens 
verksamheter på skjutfält och övningsområden ger upp-
hov till buller. 
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Rekommendationer:
• Kommunen bör vid detaljplaneprövningar för bostads-
ändamål beakta omgivningsbuller i enlighet med plan- 
och bygglagen.
• Vid planering av bostadsbebyggelse i bullerutsatta 
miljöer bör bullerutredningar genomföras för att utreda 
behov av eventuella åtgärder för att begränsa störningar.
• Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyg-
gande ska tillämpas vid bebyggelseplanering.
• Riktlinjer för utbyggnad av bostäder kring skjutfält och 
övningsområden i Bodens kommun ska vara vägledande 
vid planläggning och bygglovsprövning.



Förorenade områden
Arbetet med förorenade områden är ett led i att nå det 
nationella miljökvalitetsmålet om en giftfri miljö. Läns-
styrelsen har genomfört en inventering och riskklassning 
av förorenade områden. Syftet med inventeringen är att 
bättre kunna bedöma vilka risker en eventuell förorening 
kan innebära för människors hälsa och miljön men också 
för prioritering av efterbehandlingsinsatser. I databasen 
EBH-stödet redovisas både misstänkta och konstaterat 
förorenade områden. Inom Bodens kommun har länssty-
relsen identifierat totalt cirka 350 objekt, varav 33 objekt 
har prioriterats vidare och inventerats enligt MIFO2. 
Potentiellt förorenade områden redovisas i kartan på sid 
31. EBH- stödet redovisar inte föroreningar kopplade 
till Försvarsmaktens verksamheter. Generalläkaren har 
identifierat och inventerinat Försvarsmaktens potientella 
förorenade områden. 

Dammhaveri
Dammhaveri innebär att en kraftverksdamm i en älv 
havererar och på ett icke kontrollerat sätt släpper ut vatten 
ur magasinet och orsakar kraftiga översvämningar ned-
ströms älven. Det kan också leda till påfrestningar på
andra kraftverksdammar nedströms älven vars magasin 
riskerar att fyllas vilket kan tvinga fram ytterligare okon-
trollerade utsläpp. I Luleälven finns 15 vattenkraftverk 
som alla ägs och drivs av Vattenfall. Med anledning av 
klimatförändringarnas påverkan på flödena i Luleälven
är det viktigt att kraftverksägaren uppmärksammar 
eventuella risker för dammhaveri och vidtar nödvändiga 
dammsäkerhetshöjande åtgärder. Bodens kommun har 
tillsammans med Luleå kommun och Länsstyrelsen i
Norrbottens län tagit fram information om hur människor 
ska agera i händelse av dammhaveri i Luleälven. Även 
om sannolikheten för dammhaveri är liten så är bered-
skapen i händelse av dammhaveri god. Kommunen har 
pekat ut evakueringsvägar för boende samt till vilka orter 
evakuering kan ske.

Rekommendationer:
• Vid planläggning och prövning av förhandsbesked 
och bygglov bör den regionala inventeringen av poten-
tiellt förorenade områden (EBH-Stödet) användas som
kunskapsunderlag.
• Föroreningssituationen ska klargöras vid planlägg-
ning av områden:
a) där det finns objekt som identifierats som potentiellt
förenade alternativt
b) områden som tidigare inrymt en sådan typ av verk-
samhet som kan ha orsakat föroreningar
• Vid planläggning av områden där det finns markföro-
reningar ska den nya, föreslagna markanvändningens 
lämplighet bedömas utifrån risk för miljö och hälsa 
samt möjligheten att åtgärda föroreningen. Vid behov 
ska genomförandet av efterbehandlings- och/eller 
skyddsåtgärder säkerställas genom villkor på plankarta 
alternativt i exploateringsavtal.
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Transport farligt gods
I Bodens kommun finns vägar som utgör rekommende-
rade transportleder för farligt gods. Det innebär att ämnen 
och produkter som kan vara till skada för människor, djur 
och miljö som exempelvis kemikalier ska kunna
transporteras på vägarna. Enligt länsstyrelsen i Norrbot-
tens riktlinjer ska en bedömning av risker förknippade 
med farliga godstransporter och behov av eventuella ris-
kreducerande åtgärder genomförs vid planläggning. Detta 
skall göras om bebyggelse tillåts inom 60 meter från
väg och 90 meter från järnväg som utgör farliga godstran-
sportleder. Bedömning görs med utgångspunkt i aktuell 
transportled, rådande hastighetsbegränsningar, antal last-
bilar eller tåg som trafikerar transportleden samt vilken 
markanvändning som föreslås i anslutning till
transportleden.

Rekommendationer:
• Det är viktigt att väghållaren på de vägar som utgör
rekommenderade transportleder för farligt gods ver-
kar för att trafiksäkerheten längs vägarna är god vilket 
minskar risken för olyckor.
• Vid byggnation i anslutning till transportleder för 
farligt gods kan det vara nödvändigt att iaktta skydds-
avstånd mellan väg och bebyggelse eller att genomföra 
andra riskreducerande åtgärder.
• Länsstyrelsen i Norrbottens riktlinjer ska vara vägle-
dande vid detaljplaneprövningar i Bodens kommun när 
så bedöms nödvändigt med hänvisning till avstånd till 
rekommenderade transportleder för farligt gods.

Figur 7: Potentiellt förorenade områden samt prioriterade vägar för farligt gods
31



DEL C:
RIKSINTRESSEN

Riksintressen avser geografiska områden som har utpekats därför 
att de innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter. Områden kan 
vara av riksintresse för bevarande och exploatering men också för 
areella näringar som exempelvis rennäringen. Riksintressen redovisas 
i kommunala översiktsplaner så att det blir tydligt hur dessa förhåller 
sig till andra intressen men också för att avvägningar mellan 
oförenliga riksintressen ska kunna göras. Riksintressen kan dels avse 
större områden som riksdagen beslutat om i 4 kap. miljöbalken och 
dels områden som är riksintressen enligt 3 kap. miljöbalken och där 
de ansvariga nationella riksintressemyndigheterna ansvarar för att 
ange anspråk.

Kasernbyggnad inom riksintresset för kulturmiljö Boden (BD 74)
       32
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Översiktsplan 2025 Bodens kommun
Tillhör antagandehandling

Teckenförklaring

Riksintresse Rennäring

Riksintresse Kulturmiljövård

Riksintresse Naturvård
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Riksintresse kommunikationer, järnväg
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Riksintresse influensområden övrigt

Riksintresse militär del
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Områden av riksintresse för naturvården skyddas enligt 
3 kap. 6§ miljöbalken. De får därför inte utsättas för 
påverkan som kan innebära påtaglig skada. De områden i 
Sverige som pekats ut som riksintressen för naturvården 
representerar tillsammans huvuddragen i den svenska 
naturen och utgör de mest värdefulla områdena i ett natio-
nellt perspektiv. De har unika egenskaper och värden och 
är viktiga för att bevara biologisk mångfald och land-
skapsbild. De är också viktiga för att ge både oss som 
lever idag och framtida generationer möjlighet till vistelse 
och upplevelser i naturen. I Sverige är det Naturvårdver-
ket som pekar ut områden av riksintresse för naturvården.

I Bodens kommun finns två områden som är av riksin-
tresse för naturvården: 

Råneälven (BD 34) kriterierna A, B, C, D
Råneälven är Sveriges största kustmynnande skogsälv. 
Från källsjön Råneträsket till mynningen i Bottenviken 
flyter älven först genom mycket glesbebyggda skogs- 
och myrmarksområden för att från och med Valvträsket, 
liksom landskapet i stort, ändra karaktär till större sjöar 
och sel med kortare, mellanliggande forssträckor. I dalen 
dominerar finsedimentområden med större inslag av 
jordbruksmark. Dalgången omges av ett flertal skydds-
värda geologiska formationer, moränryggar tvärställda 
dalens huvudriktning samt glacialt skulpterade flyggberg. 
I området finns ett flertal andra typer av geovetenskapligt 
intressanta bildningar t ex deltan, vattenfall, moränfält, 
kalottberg mm.  Längs älven finns också stor artrikedom 
vad beträffar flora och fauna. Råneälven och omkring-
liggande områden är populära i rekreationssyfte och för 
fritidsfiske.Vattenreglering eller vattenöverledning för 
kraftändamål får inte utföras i Råneälven i enlighet med 4 
kap. 6§ miljöbalken.
• Förtätning- och kompletteringsområde i Gunnarsbyn 
ligger i anslutning till riksintresset Råneälven. 35

9. Riksintresse naturvård

Riksintresse för naturvården – Naturvårdsverkets 
fem huvudkriterier
A. Områden med framstående exempel på landskaps-
typer eller naturtyper eller kombinationer av naturtyper 
som särskilt väl visar landskapets utveckling samt 
processer och naturlig utveckling i olika ekologiska 
system såväl på land som i vatten.
B. Väsentligen opåverkade naturområden.
C. Områden med sällsynta naturtyper, hotade eller 
sårbara biotoper och arter.
D. Områden med mycket rik flora eller fauna.
E. Områden av mycket säregen och märklig beskaffen-
het.

Råne älvdal är utöver att vara av riksintresse enligt MB 
4 kap. 6§, även av riksintresse enligt 4 kap.1§, vilket 
innebär att hela älven och älvdalen är av riksintresse med 
hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områ-
det. Samma bestämmelse gäller även för samtliga områ-
den som ingår i nätverket Natura 2000 utöver att 4 kap.8§ 
gäller för dessa områden.

Persöfjärden (BD 36)  kriterierna A, C, D
Persöfjärden är ett vattenområde som till största delen 
återfinns inom Luleå kommun och som genom landhöj-
ningen har frånkopplats från havet. Fjärden är omgiven 
av flacka sedimentjordar som under lång tid har
nyttjats för odling och jordbruk. Området har även stor 
betydelse som rastlokal för änder, gäss, vadarfåglar och 
rovfåglar.

Riksintresset tillgodoses genom att: 
• Karaktären av oexploaterad skogsälv bibehålls. Skogs-
bruket bedrivs med stor naturvårdshänsyn och hävden av 
odlingsbygdena i älvdalen fortsätter.

• Ny bostadsbebyggelse i Gunnarsbyn kommer till genom 
förtätning/komplettering inom befintlig bebyggelsestruktur. 

• LIS-områden pekas ut utifrån förutsättningsanalys och 
effektanalys. LIS-planen innehåller rekommendationer med 
hänsyn till naturvärden för respektive LIS-område.

• Utveckling av verksamheter i Gunnarsbyn föreslås ske 
inom redan befintliga verksamhetsområden och används 
redan idag för dagligvaruhandel och mindre industri. Även 
dessa är belägna inom befintlig bebyggelsestruktur. 

Resonemang:
Påverkan på landskap, flora och fauna bedöms därför bli 
begränsad. Förtätning och komplettering innebär inte 
någon risk för barriäreffekter som kan leda till att området 
av riksintresse fragmenteras och de riskerar därför inte att 
påverkas i sin helhet. I översiktsplanen anges att framtida 
exploatering, planering eller tillståndsgivning i Gunnarsbyn 
ska ske med hänsyn till naturvärden och möjligheten att 
utöva rekreation och friluftsliv. En utveckling i enlighet 
med översiktsplanen bedöms inte leda till påtaglig påver-
kan eller sådan skada på riksintresset att de värden som 
kännetecknar det inte kan ersättas eller återskapas. 

Råneälven är skyddad mot vattenreglering eller vattenöver-
ledning för kraftändamål enligt miljöbalken. Det är viktigt 
att älven även i framtiden skyddas från vattenreglering för 
kraftändamål och att natur- och landskapsbild bevaras för 
framtida generationer.

Persöfjärden ligger inte inom område som pekats ut som 
lämpligt för komplettering, förtätning eller verksamheter 
och i översiktsplanen föreslås i övrigt inga åtgärder som 
innebär risk för betydande påverkan på riksintresset. 



Riksintresset tillgodoses genom att: 
• Ny bebyggelse i Haradsområdet föreslås ske genom 
förtätning och komplettering inom befintlig bebyggel-
sestruktur vilket innebär att risken för fragmentering 
av riksintresseområdet undviks. Framtida utveckling i 
enlighet med översiktsplanen bedöms inte leda till att 
möjligheterna att bedriva rennäring påtagligt försvåras.  

11. Riksintresse rennäring10. Natura 2000

Alla EU:s medlemsstater ska bidra till att skapa Natura 
2000-områden i enlighet med EU:s art- och habitatdirek-
tiv samt fågeldirektiv. Syftet med Natura 2000-områden 
är att skydda värdefulla naturområden med arter eller 
naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt 
perspektiv. 

Natura 2000-områdena ska skyddas mot yttre påverkan 
i form av exempelvis bebyggelse eller andra typer av 
exploatering i enlighet med 7 kap. 27-29 §§ miljöbalken.
För att vidta åtgärder eller bedriva verksamheter som 
direkt eller indirekt kan påverka miljön inom ett natura 
2000-område krävs tillstånd enligt 7 kap miljöbalken.

I Bodens kommun finns 18 områden som har status av 
Natura 2000. Av dessa 18 utgörs 4 av vattendrag (Råne 
älvdal, Görjeån, Klusån och biflöden till Piteälv). Andra 
Natura 2000-områden utgörs exempelvis av slåtterängar, 
granurskog, myrar, fuktängar, svämlövskog och västlig 
taiga. Områden som har status av Natura 2000 redovi-
sas i kartan nedan. Kartan redovisar även om Av denna 
framgår även  

Det samiska näringslivet är starkt knutet till den samiska 
kulturen med renskötsel som bas, kompletterat med viss 
turistisk verksamhet, slöjd och andra kulturyttringar.

Idag finns renskötande samer i byarna Rödingsträsk, 
Djupträsk, Södra Harads och Nystrand. Sirges, Jåhkågas-
ska och Tuorpon fjällsamebyar samt Udtja och Gällivare 
skogssamebyar har betesmarker inom Bodens kommun. 
I kommunen bedrivs även turistverksamhet som erbjuder 
möjlighet att ta del av samernas historia och kulturarv.

Samebyarna har sina åretruntmarker i Jokkmokks och 
Gällivare kommun men vinterbetesmarkerna återfinns 
bland annat i Bodens kommun. Det innebär att renarna 
under hösten flyttas från de högre delarna av Norrbottens 
inland till vinterbetesbetesmarker i skogslandskapet  i 
närheten av kusten. Här tillbringar renarna vintern för att 
beta bland annat mark- och hänglav innan de återvänder 
till Norrbottens inland igen i början av april. Detta möns-
ter har upprepats varje år sedan mycket lång tid tillbaka 
och innebär att det har etablerats områden i Bodens kom-
mun dit renarna återvänder för att beta. Det innebär även 
att det har etablerats flyttleder längs vilka renarna rör 
sig från inlandet till kusten och tillbaka igen. Betesom-
råden och flyttleder är viktiga för möjligheten att även i 
framtiden bedriva rennäring och är också kulturhistoriskt 
mycket värdefulla då de vittnar om samernas historia.

I Bodens kommun finns både kärnområden och flyttleder 
som pekats ut som riksintressen för rennäringen. Dessa 
skyddas i enlighet med 3 kap. 5§ miljöbalken och ska så 
långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan försvåra möjligheterna att bedriva rennäring.

• Östra delen av förtätning- och kompletteringsområde i 
Harads ligger inom riksintresset
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Riksintresseområdena enligt 4:8 MB (Natura 2000-om-
råden) tillgodoses genom skyddet i miljöbalken 
ställningstagandena för att tillgodose riksintresse för 
naturmiljövården (kapitel 9), samt kommunens ställ-
ningstaganden i övrigt i kapitel 17.  



11. Riksintresse rennäring
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Renoträsket

Edefors

Överedet

Norrhed

Forsnäs

Svedjen
Sävastnäs

Unbyn

Riksintresse Kulturmiljövård

Avan- 
Unbyn (BD 8)

Engelska kanalen- 
Heden/Edefors (BD 9)

Boden (BD 74)

Rikti-Dokkas (BD 72)
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Riksantikvarieämbetet har ansvar för att peka ut områden 
av riksintresse för kulturmiljövården i enlighet med 3 
och 4 kap. miljöbalken. Syftet är att dessa intressen ska 
hävdas i den kommunala fysiska planeringen och i andra 
beslut om markanvändning, samt skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan skada kulturmiljövärden. Inom riks-
intresseområdena för kulturmiljövården i Sverige finns 
historiska lämningar efter mänsklig aktivitet som pågått 
sedan stenåldern och som sammantaget bildar miljöer 
som ger möjligheter att uppleva och läsa av landskapet 
och den byggda miljöns historia. I Bodens kommun finns 
fyra riksintresseområden för kulturmiljövården:

Avan- Unbyn (BD 8)
Motivering: Öppet odlingslandskap nära älven med beva-
rade bymiljöer vilka har karaktären av radbyar. 

Uttryck för riksintresset: Två byar som är belägna på min-
dre moränåsar intill älven och omgivna av öppna odlings-
marker. Bebyggelsen är blandad, från moderna villor till 
äldre, välbevarade gårdsmiljöer med norrbottensgårdar, 
bagarstugor, ladugårdar, uthus och bodar. Äldre drag i 
odlingslandskapet är öppna diken, åkerholmar och lad-
landskap.
• Förtätning- och kompletteringsområde Unbyn ligger 
inom riksintresset 

Engelska kanalen- Heden/Edefors (BD 9)
Motivering: kanalmiljö av industrihistorisk betydelse med 
lämningar efter ett unikt tekniskt experiment, och ett av 
många försök att lösa problemen med malmtransporterna 
från Gällivare ner till kusten. 

Uttryck för riksintresset: avbrutet kanalbygge med delar 
av påbörjade kanaler vid Heden och Edefors, idag i 
anslutning till ett villaområde, på sandhedar och öppna 
fält. I området ingår även lämningar efter laxfiske med 
medeltida anor vid Laxholmen. Samt marknadsplats och 
bruksmiljö vid Edefors.
• Utredningsområde Trångfors ligger i anslutning till 
riksintresset  

Rikti-Dockas (BD 72)
Motivering: Bevarat nybygge i skogsbygd med ett isole-
rat läge i skogslandet mellan Råneälven och Kalixälven 
och som ännu ger en god uppfattning om hur försörj-
ningsmöjligheterna gestaltade sig under 1800-talet.

Uttryck för riksintresset:
Skogssamiskt nybygge från 1860-talet med tre bostads-
hus, bagarstuga, sommarladugård, ladugård,
härbre, avträde och lador. Runt bebyggelsen finns öppna 
odlingsytor. 
• Det utpekade vindkraftsområdet Granhammarsberget 
ligger i anslutning till riksintresset 
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12. Riksintresse kulturmiljövård

Riksintresset tillgodoses genom att: 
• Förtätnings- och kompletteringsområdet avgränsas till 
bykärnan och tillkommande bebyggelse koncentreras 
till befintlig bebyggelsestruktur och utbyggt vägnät. På 
detta sätt kan ianspråktagande av större, sammanhållna 
åkerarealer för bebyggelse och nya vägar undvikas 
och det öppna odlingslandskapet och landskapsbilden 
omkring Unbyn värnas. 

• Ny sammanhållen bebyggelse, bestående av tre bygg-
nader eller fler,  ska prövas genom detaljplaneläggning. 
I planeringsprocessen ska påverkan på landskapsbilden, 
odlingsmark samt djurhållning bedömas och beaktas.

• Vid prövning av bygglov utanför förtätnings- och 
kompletteringsområdet ska odlingslandskapet och land-
skapsbilden särskilt beaktas. Fragmentering av sam-
manhängande jordbruksmark ska undvikas.

• Vid bygglov och detaljplanering ska hänsyn tas till 
kulturhistoriska värden hos den äldre bebyggelsen som 
är karaktärsskapande i riksintresset Avan-Unbyn. 

Riksintresset tillgodoses genom att: 
• Eventuell framtida exploatering inom utredningsom-
rådet i Trångfors ska föregås av en särskild utredning 
av Engelska kanalen och de kulturmiljövärden som är 
kopplade till kanalmiljön. Ny bebyggelse ska anpassas 
till områdets kulturmiljövärden för att dessa ska bestå. 

Riksintresset tillgodoses genom att: 
• En analys av vindkraftsverkens påverkan på kul-
turmiljön i och omkring Rikti-Dockas tas fram som 
underlag för prövning av tillstånd enligt miljöbalken 
alternativt bygglov och anmälan.



Riksintresset tillgodoses genom att: 
• Bebyggelseutveckling ska styras så att den militära 
historien fortsatt är läsbar genom att såväl kasernbygg-
nader som mångfalden av funktionsbyggnader och 
andra anläggningar ges tillräckligt utrymme. 
• Genom planläggning möjliggöra fortsatt användning 
av befintliga, fd. militära byggnader för civila ändamål 
samt utreda hur miljöerna ska bevaras och underhållas 
så att det kulturhistoriska värdet inte minskar. 
•  Regementena beaktas som delar i en sammanhäng-
ande garnisonsstad. Garnisonsstaden omfattar viktiga 
förbindelsestråk, broar, parker, bostads- och övnings-
områden.
• Nya tillägg bör anpassas till omgivning i skala, 
takform, byggnadsmaterial och kulör. De bör också 
inpassas i miljön med bibehållande av siktlinjer och 
hierarkisk struktur.
• Militärarkitekturen med den slutna och till mate-
rial, form och färg samordnade bebyggelsen ska även 
fortsättningsvis framträda som egenartad och skilja sig 
från vad som i övrigt byggts och byggs. Karaktären 
hos befintlig äldre bebyggelse ska få framträda genom 
utrymme och skala i förhållande till områdets 
bebyggelse i stort. 
• I planläggning och vid bygglovprövning säkerställa 
att forten även fortsättningsvis är tydligt avläsbara i 
landskapet. 

Resonemang: 
Även delar av Bodens centralort som är utpekade som 
verksamhets-, förtätnings- och kompletteringsområde i 
översiktsplanen berör område av riksintresse för kultur-
miljövården. Större delen av de verksamhets-, komplet-
terings- och förtätningsområden som pekas ut i Boden 
berörs dock inte och bedöms inte påverka riksintresset.

Boden (BD 74)
Riksintresset Boden (BD 74) består av fem delområden: 
a) Regementsområdena, Rödberget och Slumpberget
b) Ängesholmen, Vittjärv 
c) Paglaområdet, Degerberget
d) Åberget
e) Gammelängsberget

Motivering: Militär miljö och garnisonsstad som speglar 
Sveriges försvar och försvarspolitik under 1900-talet vid 
en strategiskt belägen knutpunkt för landsvägar, vattenvä-
gar och järnvägar.

Uttryck för riksintresset: Flera regementen med ka-
sernbyggnader, förrådsbyggnader, verkstäder och andra 
byggnader och anläggningar samt öppna exercisplatser. 
Bergfort, skyttevärn, stridsvagnshinder, skjutbanor och 
vägsystem. Bostäder och servicefunktioner som hör sam-
man med de militära etablissemangen.

Bodens garnison är den största i landet. Här finns den 
mest komplexa militära miljön, med en byggnadsmassa 
som spänner från de representativa administrationsbygg-
naderna, till de enklaste förråd och unika byggnader som 
ballonghallen. Det stora kulturhistoriska värdet inom 
Bodens garnison och fästning är just den massverkan den 
militära bebyggelsen ger, en massverkan i mängd men 
också i utförande och funktion.
 • Ligger inom primärt utvecklingsområde för bebyggel-
seutveckling 
 • Förtätnings- och kompletteringsområde Boden samt 
verksamhetsområden ligger delvis inom delområde a
 • Utredningsområde Sävastvägen angränsar till 
delområde d, Åberget
 • Utredningsområde Norra Svartbyn ligger inom delom-
råde e, Gammelängsberget

       40
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a) Regementsområden, Rödberget
och Slumpberget

d) Åberget

e) Gammelängsberget

Engelska 
kanalen (BD 9)

c) Paglaområdet, 
Degerberget 

b) Ängesholmen, 
Vittjärv

±
Figur 8: Riksintresset Boden (BD 74) med ingående delområden



Figur 4. Riksintresse totalförsvaret
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Riktlinjer för utbyggnad av bostäder kring skjutfält och 
övningsområden i Bodens kommun

Försvarsmakten och Bodens kommun har tecknat en över-
renskommelse som syftar till att underlätta hanteringen av 
plan- och bygglovsärenden inom utredningsområdet av-
seende skottbuller. Överenskommelsen ger riktlinjer inom 
påverkansområdet som avser riksintressen militär del och 
influensområden för totalförsvaret i Bodens kommun. 

Inom utredningsområdet har 11 bebyggelsegrupper pekats 
ut. Inom dessa bebyggelsegrupper gäller de riktlinjer som 
Försvarsmakten och Bodens kommun
kommit överens om. Utgångspunkten i policydokumentet 
är att reglera om- och tillbyggnad av befintlig bebyggelse, 
ersättningsbyggnader samt i vissa fall även
nybyggnation, så att rimliga förändringar kan ske utan 
risk för att Försvarsmaktens riksintresse skadas påtagligt. 
Risken för påtaglig skada består här av begränsningar av 
verksamheten vid framtida miljöprövningar till följd av 
nytillkommen störningskänslig bebyggelse med ökat antal 
boende inom gällande riktvärden för skottbuller. 

För enstaka störningskänslig nyetablering inom utred-
ningsområdet gäller generella riktlinjer för bostäder, 
vilket medger nybyggnation av bostad i anslutning 
till befintlig bebyggelse efter särskild prövning i varje 
enskilt fall.

Totalförsvarets riksintresseområden skyddas enligt 3 kap. 
9§ miljöbalken och täcker stora delar av Bodens kom-
mun. I och omkring centralorten Boden och i kommunens 
sydvästra del återfinns övnings- och skjutfältsområden 
som utgör hinderfritt område för skjutfält och riksintresse 
för totalförsvarets militära del. Anledningen till att hin-
derfrihet ska råda på övningsområdena är för att det inom 
de områdena sker samövningar mellan flyg- och markför-
band. För att täcka behovet av hinderfrihet har försvars-
makten pekat ut hinderfritt område. I hinderfria områden 
analyserar försvarsmakten varje ärende där hinderfriheten 
riskerar att äventyras. Det innebär att nya objekt kan till-
låtas om så bedöms lämpligt och det råder således inget 
generellt förbud mot åtgärder i hinderfritt område.

Bodens läge mellan Luleå Airport, där Norrbottens 
flygflottilj har sin verksamhet, och försvarets övnings-
flygplats i Vidsel i Jokkmokks kommun innebär att 
delar av Bodens kommun ligger inom influensområde 
för luftrum och stoppområde för höga objekt. Som höga 
objekt räknas objekt högre än 20 meter utanför samlad 
bebyggelse och högre än 45 meter inom samlad bebyg-
gelse. Tillkommande höga objekt accepteras generellt inte 
inom stoppområde och inom influensområde för luftrum 
ska plan-, lov- ochtillståndsärenden alltid samrådas med 
försvarsmakten.

• Vissa erksamhetsområden i Bodens tätort ligger inom 
riksintresse för totalförsvaret. 3 av dessa verksamhetsom-
råden är regementen som utgör en del av Försvarsmak-
tens verksamhet. 
• Delar av Förtätning- och kompletteringsområde Boden 
ligger inom riksintresse, sydvästra delen samt nordvästra 
delen. 
• Norra delen av utredningsområde Norra Svartbyn ligger 
inom riksintresset. 
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13. Riksintresse totaltförsvaret

Riksintresset tillgodoses genom att: 
• Samråd med Försvarsmakten ska ske i samtliga
planeringskeden.
• Riktlinjer för utbyggnad av bostäder kring skjutfält 
och övningsområden i Bodens kommun ska vara vägle-
dande vid planläggning och bygglovsprövning. 
• Vid exploatering för bostadsändamål tas hänsyn till 
den omgivningspåverkan i form av buller som försvars-
maktens verksamheter kan ge upphov till. 
• Hinderfrihet för flyg säkerställs. Till Försvarsmak-
ten remitteras alla plan- och lovärenden som rör höga 
byggnadsverk, dvs högre än 20 meter utanför tätort och 
45 meter inom tätorter.
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Anläggningar av riksintresse för kommunikationer skyd-
das enligt 3 kap. 8§ miljöbalken. I Bodens kommun utgör 
riksväg 97, Malmbanan, Haparandabanan, samt växlings-
bangården och centralstationen riksintressen för kommu-
nikation.

Riksväg 97 anses vara av riksintresse då den är av 
särskild betydelse för den regionala och interregionala 
trafiken. Den del av vägen som löper mellan Boden och 
Luleå utgör en viktig förbindelse mellan två regionala 
centra vilket ytterligare understryker vägens betydelse för 
regionen.

Malmbanan som sträcker sig mellan Boden och Riks-
gränsen är också utpekad som riksintresse för kommuni-
kation. Banan ingår i det transeuropeiska transportnätet 
(TEN-T) och är av internationell betydelse. Banan är 
viktig för såväl person- som godstrafik och ingår i en av 
EU föreslagen prioriterad transportkorridor i öst-västlig 
riktning i norra Europa (NEW-korridoren) samt i Botnis-
ka-korridoren. Malmbanan är den enda transportjärnvä-
gen för gruvverksamheten i norra Sverige.

Haparandabanan som sträcker sig mellan Boden och Hap-
aranda utgör också riksintresse för kommunikation och är 
av internationell betydelse. Haparandabanan ingår också i 
TEN-T nätet, NEW-korridoren, Northern axis samt i Bot-
niska korridoren och binder samman Norge och Sverige 
med Finland och Ryssland.

Även växlingsbangården och centralstationen i Boden 
utgör riksintressanta anläggningar för kommunikation på 
grund av att de är lokaliserade i lägen med goda anslut-
ningar till det övergripande spår- och
vägnätet.

• Ett antal förtätning- och kompletteringsområden som 
angränsar till riksväg 97 (Sävast/Sävastön, Boden och 
Harads). 
• Utredningsområde Sävastnäs angränsar till riksväg 97. 
• Förtätning- och kompletteringsområden Sävast/Sä-
vastön och Boden berör riksintrese kommunikationer 
(järnväg). 
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14. Riksintresse för kommunikation

Riksintresset tillgodoses genom att: 
• Åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller 
nyttjandet av vägen/järnvägen så att anläggningens 
funktionalitet försämras ska inte tillåtas.
• I fortsatt arbete med förtätnings- och kompletterings-
områden samt utredningsområden som angränsar till 
riksväg 97 och till järnvägen ska anläggningarnas funk-
tioner som viktiga transport- och kommunikationsleder 
säkerställas.
• Markreservat för infrastruktur pekas ut i översiktspla-
nen. 

Resonemang: 
I översiktsplanen pekas ett flertal förtätnings- och kom-
pletteringsområden samt utredningsområden ut som an-
gränsar till riksväg 97 och till järnvägen. Det innebär att 
det i framtiden blir än viktigare att deras funktioner som 
viktiga transport- och kommunikationsleder säkerställs. 

Riksväg 97 lyfts i översiktsplanen fram som en mycket 
viktig länk mellan Boden och angränsande kommu-
ner och fortsatt god funktionalitet på vägen lyfts som 
viktigt för näringslivet och arbetsmarknaden i regionen. 
Även järnvägen och utveckling av resecentrum lyfts 
i översiktsplanen som viktiga för att skapa förutsätt-
ningar för hållbara och effektiva transporter av såväl 
människor som gods i både kommunen och länet.



DEL D:
ALLMÄNNA INTRESSEN

Utsikt över Buddbyträsket från Öngårdsberget
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Att även i framtiden kunna erbjuda välfärdstjänster och 
offentlig service som kännetecknas av god tillgänglig-
het och hög kvalitet är mycket viktigt för kommunens 
utveckling. Väl fungerande välfärdstjänster och offentlig 
service är även en nyckel för att skapa goda förutsätt-
ningar för människor att leva mer jämställda liv. Detta 
eftersom att vi av erfarenhet vet att kvinnor oftare än män 
träder in i det offentligas ställe när välfärden inte fungerar 
på ett tillfredställande sätt. Den offentliga servicen ska 
därför hålla hög kvalitet och inte vara för utspridd och 
gles i förhållande till var arbetsplatser och bostäder är 
lokaliserade. Väl fungerande offentlig service underlät-
tar människors vardagsliv och bidrar till att skapa en bra 
balans och jämställd fördelning av den tid som människor 
lägger på arbete, fritid och obetalt arbete.

Förskola och skola
För att åstadkomma en positiv samhällsutveckling krävs 
utveckling bland annat inom områdena arbetsmarknad, 
bostadsmarknad och  kommunal service. Väl fungerande 
skola och förskola är ett framgångsrikt nav att bygga 
utveckling kring.

Befolkningsutvecklingen för gruppen barn och unga i 
skolåldern förväntas bli positiv de kommande åren. Detta 
beror till stor del på den stora gruppen asylsökande som 
söker sig till kommunen och som har samma rätt till 
utbildning som kommunens övriga medborgare. Progno-
ser över antal asylsökande är dock osäkra. Osäkerheten 
i prognoserna beror både på politiska beslut på nationell 
nivå som påverkar antalet människor som söker asyl i 
Sverige och på att gruppen asylsökande är geografiskt 
rörlig under tiden från ankomst till Sverige och tills dess 
de erhållit uppehållstillstånd och funnit sig tillrätta i nå-
gon av Sveriges kommuner.

Befolkningsutvecklingen ser olika ut i olika delar av 
kommunen, från tillväxt i vissa områden och orter till 
minskning i andra områden och orter. Detta ställer krav 
på en infrastruktur som harmonierar mot medborgarens 
behov och förväntningar. Förskola och skola för de 
yngre barnen behöver finnas nära medborgarna. Natio-
nellt pågår fortfarande diskussioner om hur stor en skola 
behöver vara för att vara långsiktigt pedagogiskt hållbar. 
Att kunna säkerställa en god pedagogisk miljö i skolorna 
bedöms bli viktigare eftersom att personalförsörjningen 
i landet med gällande legitimationskrav är en allt större 
utmaning för skolhuvudmän.

I en skolutredning som genomfördes 2011 fastslogs att 
miniminivån för en hållbar grundskola från förskoleklass 
till årskurs 6 ligger på cirka 140 elever. Undantag från 
detta görs för kommunens byaskolor.

Skolans utveckling i denna kontext blir både om-ny och 
tillbyggnad i vissa delar av kommunen och utmanande 
frågor om långsiktighet och pedagogisk hållbarhet i 
andra.

Inom skollagstiftningen är integration och inkludering 
centrala frågor. Att skolan ska vara likvärdig för alla har 
under lång tid påverkat de skolreformer som genom-
förts. Målet om en likvärdig skola är centralt för skolans 
uppdrag  men brister i likvärdighet har belysts i ett flertal 
nationella rapporter och utredningar. En viktig förutsätt-
ning för att alla ska få tillgång till likvärdig utbildning 
och undervisning är att våra barn och unga vistas i en 
miljö som präglas av mångfald. Barn och unga skapar 
relationer och får perspektiv av varandras olikheter, livs-
betingelser och kulturella och etniska bakgrunder. Boden 
har idag både kommunala och fristående huvudmän och 
ett påtagligt inslag av människor från andra länder och 
kulturer än den svenska. 

Under senare år har segregationen ökat inom skolan i 
kommunen, en trend som är nödvändig att bryta. En 
väl fungerande integration är inte bara en fråga för den 
kommunala skolhuvudmannen utan för alla aktörer inom 
skolan som återfinns i kommunen. Insikten om detta och 
samarbetet mellan huvudmännen är positivt och kan möj-
liggöra fortsatt integration.

15. Samhällsservice
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Befolkningen i Bodens kommun har ökat sedan år 2009. 
Målsättningen är att befolkningstillväxten ska fortsätta 
även framöver. För att klara bostadsförsörjningen för 
nuvarande och framtida kommuninvånare behöver nya 
bostäder tillskapas. Samtidigt behöver det befintliga 
bostadsbeståndet utvecklas och anpassas för att matcha 
behov och efterfrågan.

Utveckling
Visionen för Bodens kommun är att befolkningen ska öka 
till fler än 30 000 invånare till år 2025. Enligt Bodens 
kommuns bostadsförsörjningsprogram som antogs av 
kommunfullmäktige 2015 behöver cirka 1230 lägenheter 
i flerbostadshus samt ungefär 200 småhus komma till för 
att klara bostadsförsörjningen för den växande befolk-
ningen. Det kräver en planberedskap för såväl bostäder 
som verksamheter och service. En befolkningsökning 
förutsätter även satsningar på infrastruktur, utbyggnad av 
skola samt barn- och äldreomsorg.

Huvudinriktningen för översiktsplanen är att förtäta och 
komplettera i befintliga miljöer samt att i viss 
utsträckning tillskapa helt nya områden med goda 
kollektivtrafikmöjligheter. Planen föreslår även i stor 
utsträckning funktionsblandning. Detta för att skapa 
förutsättningar för hållbart resande i form av gång, cykel 
och kollektivtrafik. Förtätning och komplettering innebär 
även kortare avstånd till målpunkter som bidrar till mins-
kat transportberoende av bil.

För att skapa förutsättningar för fortsatt befolkningstill-
växt så bör utbudet öka av bostäder i olika former i va-
rierande och attraktiva miljöer. Fler nya bostäder av olika 
karaktär ger upphov till flyttkedjor som frigör bostäder i 
beståndet som kan efterfrågas av befintliga och nya kom-
muninvånare. 

Ny bebyggelse och befolkningsutveckling skapar för-
utsättningar att erbjuda en god servicenivå, genom att 
underlaget för både offentlig och kommersiell service 
stärks. Boende i strandnära lägen i landsbygdsområden 
uppfattas som attraktivt av många. Genom arbete med 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen skapas förutsätt-
ningar för ökad inflyttning.

Samhällsplanering är ett viktigt redskap för att motverka
boendesegregation. Detta kan göras genom att eftersträva 
en blandning av upplåtelseformer och funktioner. Även 
bostäder av olika storlekar som kan efterfrågas av 
människor i olika åldrar, som befinner sig i olika
livssituationer och som har olika ekonomiska 
förutsättningar bör eftersträvas.
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Ställningstaganden:
• Det ska finnas ett varierat bostadsbestånd för att möta 
behovet genom livets olika stadier, för olika individer 
och skilda behov.
• Vid planering av bostäder ska alltid behovet av of-
fentlig service, i form av bland annat äldrebostäder 
och bostäder för personer med särskilda behov utredas.

16. Bostäder

Bodens kommun mål för bostadsförsörjning:
Alla invånare ska kunna erbjudas en god bostad till 

rimlig kostnad i en
god boendemiljö och med bra boendeservice.



Bostäder för äldre
Bodens kommun har genomfört en boendeutredning 
utifrån demografiska förändringar. Boendeutredningen 
innefattar behovsanalys och förslag till handlingsplan för 
nybyggnation av vård- och omsorgsboende och etablering 
av trygghetsboenden. Kommunfullmäktige har gett kom-
munstyrelsen i uppdrag att påbörja planering och pro-
gramarbete för nybyggnation av ett vård- och omsorgsbo-
ende, varav den första etappen med cirka 90 platser ska 
vara i drift år 2020. Vid en flytt till en ny bostad efterfrå-
gar äldre främst trygghet, tillgänglighet, bekvämlighet, 
modernitet, medbestämmande och valfrihet, lugn och 
social samvaro. Boendeutredningen föreslår att framtida 
vård- och omsorgsboenden bör lokaliseras i Bodens tätort 
i lägen med god tillgänglighet till kollektivtrafik. Trygg-
hetsboenden bör i första hand lokaliseras i centrum med 
närhet till dagligvarubutik.

Bostäder för personer med 
funktionsnedställning
Ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar som 
ska flytta hemifrån till en gruppbostad eller servicebo-
stad efterfrågar bostäder som i så stor utsträckning som 
möjligt liknar en vanlig lägenhet. De flesta vill också bo 
i tätorten Boden. I framtiden behövs nya gruppbostäder 
för att ersätta befintliga små enheter. Däremot behövs inte 
fler lägenheter. För servicebostäder finns ett ökande be-
hov som bör beaktas vid nybyggnation av flerbostadshus.

Tillgänglighet i ordinarie bostadsbestånd
De flesta äldre bor i det ordinarie bostadsbeståndet och 
önskar bo kvar så länge det är möjligt, antingen i den bo-
stad de bor i eller i samma bostadsområde. För att möjlig-
göra det är det viktigt att öka tillgängligheten. Förbättrad 
tillgänglighet minskar behovet av platser i äldreboende 
eftersom att fler äldre kan bo kvar längre i eget boende 
om de kan klara sig själva eller med stöd av hemtjänsten. 
Ökad tillgänglighet skulle också gynna personer med 
fysiska funktionsnedsättningar och barnfamiljer.

Rekommendationer:
• Framtida vård- och omsorgsboenden bör vara lokali-
serade i Bodens tätort samt i områden med bra kollek-
tivtrafik.
• Trygghetsboenden bör vara lokaliserade med närhet 
till dagligvarubutik.
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Naturen och dess resurser är mycket värdefulla och bör 
värnas och nyttjas med försiktighet. Naturen ger männ-
iskor möjligheter att utöva friluftsliv, och är en nyckel till 
god folkhälsa. Naturen utför viktiga ekosystemtjänster 
och kommer att ha stor betydelse för våra möjligheter att 
hantera konsekvenserna av framtida klimatförändringar. 
Det finns därför många goda skäl att värna om naturmil-
jöer och nyttja dem på ett långsiktigt hållbart sätt.

Naturreservat och biotopskydd
Syftet med naturreservat är att bevara biologisk mångfald, 
vårda och bevara värdefulla naturmiljöer och tillgodose 
behov av områden för friluftslivet. I Bodens kommun 
finns 37 naturreservat. Sju av dessa sammanfaller med 
områden som även har status av Natura 2000. Naturreser-
vat skyddas enligt 7 kap. 4§ miljöbalken och pekas ut av 
Länsstyrelsen eller kommunen. I samband med att beslut 
om att bilda reservat tas så beslutas även om föreskrifter 
som reglerar vad som är tillåtet i naturreservatet. Utöver 
de bildade reservaten finns pågående reservatsbildningar. 

Biotopskydd syftar till att skydda mindre mark- och 
vattenområden som på grund av särskilda egenskaper 
utgör värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtar-
ter. Inom biotopskyddade områden är det inte tillåtet att 
bedriva skogsbruk eller att genomföra andra åtgärder som 
riskerar att skada ett områdes naturvärden. Områden med 
biotopskydd förvaltas av Skogsstyrelsen.

Nya naturreservat och biotopskyddade områden tillkom-
mer kontinuerligt. År 2014 var 2,3 % av kommunens 
totala areal skyddad som naturreservat eller genom bio-
topskydd.

Naturvårdsavtal
I kommunen har det även upprättats ett antal naturvårds-
avtal. Naturvårdsavtal är civilrättsliga avtal som tecknas 
mellan markägare och staten och syftar till att utveckla 
och bevara naturvärden. I avtalen regleras hur naturvärde-
na ska bevaras och utvecklas samt vilken ersättning som 
utgår till den som äger marken. Naturvårdsavtal kan gälla 
i allt ifrån ett till femtio år beroende på vad som överens-
kommes med markägaren. 

Ekoparker
Ekoparker förvaltas av Sveaskog och utgörs av samman-
hängande skogslandskap som är minst 1000 hektar stora. 
Sveaskog har förbundit sig att i ekoparkerna avsätta hälf-
ten av den produktiva skogsmarken som naturvårdsareal. 
I Bodens kommun finns en ekopark i Storklinten som är
15 kvadratkilometer stor. I parken finns orörda gran- och 
tallskogar samt områden med inslag av gammal grov asp 
och björk. Landskapet kännetecknas av rundade bergstop-
par, branta sluttningar och bördiga svackor med bäckar 
och tjärnar och utgör en god miljö för många utav de 
rovfågelsarter som återfinns i norra Sverige.

Våtmarker
Våtmarker definieras som mark där vatten under en stor 
del av året finns nära under, i eller över markytan. Vege-
tationstäckta vattenområden där minst 50 % av vegeta-
tionen är fuktighetsälskande räknas också som våtmark. 
Enligt definitionen av vad som utgör våtmarker så räknas 
myrar, stränder, sumpskogar, fukthedar och fuktängar alla 
som våtmarker.

Myllrande våtmarker utgör ett nationellt miljökvalitets-
mål som syftar till att bibehålla våtmarkernas ekologiska 
och vattenhushållande funktion i landskapet samt till att 
bevara våtmarker som pekats ut som särskilt värdefulla. 
Bodens kommun har åtagit sig att skydda alla våtmarks-
områden som finns med i Naturvårdsverkets myrskydds-
plan.

Länsstyrelsen har på uppdrag av Naturvårdsverket 
genomfört våtmarksinventeringar i Norrbotten. Våtmar-
kerna har efter inventering klassificerats utifrån hur höga 
naturvärden de bedömts ha. Våtmark inom klass 1 anses 
ha mycket höga naturvärden och bör bevaras för all fram-
tid. Våtmarker inom klass 2 har höga naturvärden och ska 
så långt som möjligt undantas från ingrepp. Våtmarkerna 
i Bodens kommun utgörs framförallt av olika typer av 
fast- och mjukmattemyrar med spridd växtlighet.
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17. Naturvård



Ställningstaganden:
• Värdefull natur ska bevaras för framtida generationer.
• Kommunen ska aktivt planera för tätortsnära naturområ-
den som kan tillgodose människors behov av naturupple-
velser, friluftsliv och rekreation.
• Utveckling och förändring av bebyggelse i tätorter bör 
ske med beaktande av naturvärden.
• Stora opåverkade områden ska skyddas så långt som 
möjligt mot åtgärder som kan påverka områdets karaktär, 
naturvärden och växt- och djurliv.

Flora och fauna
Vegetationen i Bodens kommun utgörs framförallt av 
tall- och granskog men även våtmarksområden är vanligt 
förekommande. Av den tall- och granskog som finns i 
kommunen så utgörs en stor del av produktionsskog. I na-
turreservat och naturvårdsområden finns äldre växtlighet. 
Exempelvis finns på Alpåsbergets sluttning en tall som 
är minst 500 år gammal och som mäter hela 2,5 meter i 
omkrets. I samma sluttning återfinns också landets rikaste 
växtplats för den mycket sällsynta elfenbenslaven. I 
många rasbranter och på hällmarker finns det flera gamla 
tallar som har pansarbark, platta kronor och brandljud 
som visar att träden har överlevt skogsbränder. I äldre 
granskogar finns hänglavsbeklädda granar och i kommu-
nen förekommer även den gröna lunglaven som växer på 
äldre sälgar.

Fåglar
Bland fågelskådare är Boden känt för sina rika ugglemar-
ker där arter som lappuggla, slaguggla och hökuggla 
förekommer. I kommunen häckar dessutom åtta par 
kungsörnar. Lavskrika, lappmes, tretåig hackspett och 
tjäder är andra arter som bidrar till att ge fågellivet i 
Boden en lappländsk prägel. I myrar och sumpskogar 
förekommer även andra ovanliga arter så som varfågel, 
dvärgbeckasin, myrsnäppa och videsparv.

Fladdermöss
Sverige har 18 fladdermusarter varav endast två lever så 
långt norrut som Boden; Brandts fladdermus och Nordisk 
fladdermus. Dessa arter är ur ett nationellt perspektiv all-
mänt förekommande. Fladdermusförekomsten påverkas 
främst av två faktorer; tillgång till föda och klimat. Flad-
dermöss förekommer framförallt i närhet av bebyggelse 
som de nyttjar som boplatser.

Övrig fauna
I Bodens skogar finns vanligt förekommande djur som 
älg, räv, sork, skogshare och ekorre, men även mer ovan-
liga arter så som bäver, lodjur och utter. Boden är även en 
av de kommuner i Norrbotten där flest björnobservationer 
har rapporteras. I älvar och åar förekommer flodkräfta
och flodpärlmussla, samt fiskar som lax, öring och harr. 
Blåkölens naturreservat är rikare på sällsynta skalbaggar 
än någon annan granurskog i landet. I området är 421 
skalbaggsarter funna. Av dessa anses cirka 40
stycken vara hotade.
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Våra kulturmiljöer är viktiga för Bodens identitet och 
attraktivitet och bör värnas så att även framtida generatio-
ner kan ta del av dem. Kulturmiljöer, där den historiska 
utvecklingen är synlig, är en tillgång för både kommun-
invånare och besökare och ska vara tillgängliga för alla. 
Förutom att de är värdefulla i sig så erbjuder kulturmiljö-
er en mångfald av attraktiva boende- och vistelsemiljöer. 
Kulturmiljöerna ska därför inte betraktas som statiska 
utan bör ses som värdefulla resurser både för utveckling-
en av samhället i stort och för den fysiska planeringen. 
Det är därför viktigt att kulturmiljöer kan användas och 
utvecklas och att nya och samtida uttryck tillåts ta plats 
där så är lämpligt.

Särskilt värdefulla miljöer är sådana som på olika sätt 
berättar om vår lokala historia. I Bodens kommun finns 
exempelvis välbevarade miljöer som vittnar om älvar-
nas och vattendragens betydelse för fiske, möjligheten 
att transportera människor och gods samt utvinna energi 
genom vattenkraft. I centralorten har kyrkans tillkomst, 
anläggandet av järnvägen samt det militära etablisse-
manget särskilt präglat utvecklingen och de bebyggelse-
miljöer vi ser idag. Det är dock även viktigt att lyfta fram 
och synliggöra fler delar av Bodens historia än enbart den 
militära och traditionellt manligt kodade historien. Även 
kvinnors och andra gruppers historia bör synliggöras i de 
offentliga miljöerna genom exempelvis offentlig konst 
eller andra uttryck.

Ett antal miljöer i Bodens kommun har identifierats som 
särskilt värdefulla från kulturmiljösynpunkt och omfattas 
av skydd genom kulturmiljölagen, miljöbalken och/eller 
plan- och bygglagen.

Byggnadsminnen
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och 
anläggningar kan skyddas som byggnadsminnen.  
Enskilda byggnader kan förklaras som  
byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen (1988:950) och 
byggnader eller anläggningar som ägs av staten kan för-
klaras som byggnadsminnen enligt förordning (2013:558) 
om statliga byggnadsminnen. Syftet med att peka ut 
byggnadsminnen är att bevara spår av historien som har 
stor betydelse för förståelsen av dagens och morgonda-
gens samhälle. Det är ett sätt att garantera människors 
rätt till en viktig del av det gemensamma kulturarvet. För 
att reglera hur det kulturhistoriska värdet ska tas tillvara 
fastställs skyddsbestämmelser för varje byggnadsminne. 

I Bodens kommun finns följande byggnadsminnen:
• Bodens fästning (1998)
• Laxholmen Edefors (2001)
• Fd. ålderdomshemmet i Harads (2003)
• Fd. artilleriregementet A8 (2003)
• Bodens stationshus (statligt byggnadsminne 1986, 
byggnadsminne 2003)
• Borgmästarens sommarstuga (2003)
• Intendenturanläggning och kommendantbyggnad inom 
Bodens garnison
(2001)
• Ballonghallen (2001)
• Fd. Tygstationen (2007)

Kulturmiljöprogrammet och bevarandepro-
gram för odlingslandskapet
I Bodens kommun finns ett flertal områden som ingår i 
länets kulturmiljöprogram (framtaget av länsstyrelsen och 
museerna i Norrbotten i samverkan med landstinget
och kommunerna). Målet med kulturmiljöprogrammet är 
att visa kommunens synliga historia utifrån vetenskap-
liga, pedagogiska och turistiska värden. I 
kulturmiljöprogrammet ingår:

• Boden
• Edefors
• Ålderdomshemmet i Harads
• Heden, med lämningar efter engelska kanalen
• Ljusån/Forsbacken/Holsvattnet, kraftstationerna
• Rödingsträsk
• Sandträsk sanatoriemiljö
• Tallberg
• Unbyn/Avan
• Valvträsk
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18. Kulturmiljö



I Länsstyrelsens bevarandeprogram för odlingslandskapet 
finns ett antal områden i Bodens kommun. Odlingsland-
skapet är koncentrerat till älvdalarna samt omkring de 
större sjöarna. Landskapet präglas av en lång kontinuitet 
i älvnära lägen. Syftet med bevarandeprogrammet är 
att bevara natur- och kulturhistoriska värden i dagens 
odlingslandskap som hotas av den ökade specialiseringen 
och nedläggningen av jordbruk. 

Värdefulla ängs- och betesmarker i kommunen har även 
identifierats av Jordbruksverket genom ängs- och be-
tesmarksinventeringen. De områden som redovisas är 
huvudsakligen belägna längs med Lule- och Råneälvdalar 
samt i Skatamarksområdet.

Fornlämningar och andra kulturlämningar
Registrerade fornlämningar och andra historiska läm-
ningar skyddas enligt Kulturmiljölagen. I Bodens kom-
mun har många av dessa anknytning till jakt, fiske och 
jordbruk och består av rester efter boplatser, rennäring 
och odling, samt efter verksamhet knuten till industri och 
skogsbruk i form av kolbottnar och tjärdalar. De är främst 
lokaliserade till älvarna, mindre vattendrag och sjöar i 
låglandsområden mellan höjdryggar och bergstoppar. 
Närheten till vatten gav naturliga fördelar som fiske, vat-
ten till hushållssysslor, transport och bra förutsättningar 
för odling och bete.

Kulturmiljölagen reglerar att alla medborgare har lika 
stort ansvar att bevara och skydda vår kulturmiljö. Lagen 
innebär ett starkt skydd för fornlämningar och särskilt 
utvalda byggnader, samt för kyrkor, begravningsplatser 
och kyrkliga inventarier. Det är förbjudet att förändra
eller förstöra en fast fornlämning. Skyddet gäller även 
området runtomkring och dess storlek bestäms vid behov 
av Länsstyrelsen som har tillsyn över länets kulturmiljö-
vård.

Vägmiljöer och broar
Länsstyrelsen och Vägverket har i rapporten Värdefulla 
vägmiljöer kartlagt kulturmiljövärden kopplade till våra 
vägar. Ett flertal vägavsnitt inom Bodens kommun har 
lyfts fram som värdefulla från kulturmiljösynpunkt med 
hänsyn till vägmiljöns betydelse för upplevelsen av land-
skapet och historien. För respektive avsnitt ges i rappor-
ten rekommendationer för bevarande.

Figur 9: Kulturhistoriskt värdefulla vägavsnitt i Bodens 
kommun

Kulturhistoriskt värdefulla vägbroar redovisas i Läns-
styrelsens kartläggning Broarna i Norrbottens län. I 
denna har broarna klassificerats i tre grupper utifrån deras 
kulturhistoriska värden: klass 1 (mycket höga värden), 
klass 2 (höga värden) och klass 3 (visst kulturhistoriskt 
värde). 28 av de redovisade broarna ligger inom Bodens 
kommun, varav följande åtta bedöms ha mycket höga 
värden, klass 1: Hedenbron, Björnbergsträskbäcken, Rö-
dingtjärnsbäcken, Bodträskån, Svedjebron, Gunnarsbyn, 
Kvarnbäcken, Vittjärvsträskets utlopp.

Ställningstaganden:
• Kulturmiljöer förvaltas för kommande generationer 
genom att utveckling och förändring sker med hänsyn 
till kulturmiljövärden.
• Bebyggelsemiljöer och byggnader ska ses som en 
resurs som bidrar till en levande och attraktiv livsmiljö.
• En levande, attraktiv och välbevarad kulturmiljö bi-
drar till att stärka den lokala identiteten.
•  Vid behov ska särskilda underlag tas fram som visar 
på kulturmiljövärden i den aktuella miljön. Underlagen 
ska vara vägledande vid planläggning, bygglovpröv-
ning och exploatering.
• Inom områden som utgör riksintresse för kulturmiljö 
ska särskild hänsyn tas till den kulturhistoriska miljön 
samt till landskapsbild och övrig bebyggelse.

Väg Avsnitt
95 Lillberget
109 Lassbyn
588 Södra Sävast
616 Avan-Unbyn-Svedjan
634 Överstbyn-Näset

741 Bodträskfors-Bäcknäs
752 Svartlå-Gransjö

766 Fällviken-Ytterholmen
850 Flarken
651 Gamla landsvägen 

genom Sävast

1024 Valvträsk

1374 Ubbyn-kommungränsen
1025 Överstbyn
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I Bodens kommun finns många värdefulla områden som 
nyttjas för friluftslivs- och turismändamål. De största 
värdena för friluftslivet och turismen i kommunen finns i 
naturen. Det finns exempelvis god tillgång till bra fiske-
vatten vilket har skapat förutsättningar för sportfiske och 
en marknad för boende i anslutning till fiskevattnen. I Bo-
den finns även flera hotellanläggningar som kan erbjuda 
boende och aktiviteter i tyst och orörd natur. 
Under vintern är snön en tillgång för såväl friluftslivet 
som turismen då skoter- och skidåkning är populära ak-
tiviteter. Friluftslivet och turismen är viktiga framtidsnä-
ringar med stor tillväxtpotential. Det är viktigt att exploa-
tering i anslutning till områden som nyttjas för friluftsliv 
och turism sker på ett omsorgsfullt sätt som inte äventyrar 
de kvaliteter som gör att de upplevs som attraktiva.
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19. Friluftsliv och turism

Ställningstaganden:
• Kärnområde för turism och friluftsliv ska värnas.
•  Områden för rekreation och friluftsliv, närrekreation 
och idrott är viktiga för livskvalitet och hälsa.
• Planering och exploatering ska ske med hänsyn till 
turism och friluftslivsintressen så att förutsättningar för 
turism och friluftsliv långsiktigt säkerställs.

Figur 10: Anläggningar av 
betydelse för friluftsliv och 
turism



Vägar
Det allmänna vägnätet i Bodens kommun är väl utbyggt. 
Utöver riksväg 97 som utgör riksintresse för kommunika-
tion så är även väg 356, 383, 616, 757, 758 och 760 och 
viktiga för den inomkommunala och regionala trafiken. 
Det allmänna vägnätet kompletteras av ett omfattande 
nätverk av skogsbilvägar som är viktiga för skogsnäring-
en men också för att stärka tillgängligheten till områden 
som nyttjas för friluftsliv. I kommunen finns även cirka 9 
mil kommunala och 2,5 mil statliga gång- och cykelvä-
gar.

Kraftnät
Genom kommunen passerar en del av Svenska kraftnäts 
stamnät. Kommunens position är mycket fördelaktig när 
det kommer till möjligheten att snabbt få tillgång till den 
stora mängd elkraft som behövs för att etablera elintensiv 
verksamhet i olika former. Detta tackvare närheten till 
Luleälv och det stora kraftflöde som passerar kommunen 
i olika kraftledningar som transporterar elkraften söderut. 
En av de riktigt elenergirika platserna i kommunen är 
området omkring ställverket i Svartbyn där en stor del av 
kraften genererad i Luleåälv transiteras. 

Radio- och telenät
I kommunen finns radio- och telenät i form av sändare 
och radiolänkar för rundradio och radiolänkstråk för TV-
sändningar som sköts av Teracom. Det finns även radio-
system kopplade till järnvägs- och vägtrafiken,
radiosändare och radiofyrar för flygtrafik, samt anlägg-
ningar för totalförsvarets kommunikationssystem.

20. Infrastruktur 

Ställningstaganden:
• Kommunen ska fortsätta att verka för infrastruktur-
satsningar som stärker de regionala sambanden, i syn-
nerhet hållbara transportlösningar.

Vattenkraftverket och nytt ställverk vid Luleälven innebär god tillgång till el
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Skog är den dominerande landskapstypen i Bodens kom-
mun. Skogslandskapet är glest befolkat och omfattar i 
huvudsak de moränmarker, med inslag av våtmarker, som 
återfinns mellan älvdalgångarna. Växtligheten domineras 
av tall- och granskog. Under andra halvan av 1900-talet 
avverkades stora arealer skog vilket innebär att
en stor del av skogslandskapet idag består av ung skog 
och av hyggen med nyplanteringar. I kommunens södra 
delar nyttjas stora skogsarealer av försvarsmakten som 
övnings- och skjutfältsområden. Skogslandskapet
har även stor betydelse för rennäringen och för utövande 
av friluftsliv. Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken så är skogs-
bruk av nationell betydelse. Skogsmark som har bety-
delse för skogsnäringen ska så långt som möjligt
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra ett ratio-
nellt skogsbruk. 

Jord
I Bodens kommun är jordbruksmarken framförallt loka-
liserad längs Lule- och Råne älvdalar. Odlingslandskapet 
är öppet och småbrutet med odlingsrösen, lador och rester 
av stengärdesgårdar.  Flera områden i Bodens kommun 
ingår i bevarandeprogrammet för  odlingslandskapet i 
Norrbotten.  Även i ängs- och betesmarksinventeringen 
ingår odlingsmarker i Bodens kommun. 

Jordbrukets roll
Jordbruket är en viktig näring på landsbygden som sys-
selsätter ett stort antal människor. Inte bara i den dagliga 
produktionen utan även genom inköpta tjänster samt 
vidareförädling och försäljning av producerade varor. 
Jordbruket utför även flera miljötjänster, en del av dessa 
ingår i Sveriges miljömål exempelvis att möjliggöra 
ett rikt växt- och djurliv samt ett rikt odlingslandskap. 
Skötseln och bevarandet av jordbruksmarken är även 
viktig för kulturmiljövärden och landskapsbilden samt en 
förutsättning för att behålla ett öppet landskap. 

Jordbruksmarken har bildats under lång tid i ett samspel 
mellan naturgivna processer och människans nyttjande av 
naturresurserna. Jordbruksmarken besitter höga kultur-
historiska och pedagogiska värden och vittnar om hur 
landskapet har nyttjats genom historien och om hur byar 
och tätorter har vuxit fram.  

Med anledning av klimatförändringarna kan efterfrågan 
på brukningsvärd jordbruksmark komma att öka i framti-
den. Varmare klimat leder till längre växtsäsonger samti-
digt som efterfrågan på livsmedel stiger med en ökande 
befolkning. Även efterfrågan på grödor för framställning 
av fossilfria bränslen ökar när omställning för en långsik-
tigt hållbar utveckling sker.

Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken är jordbruk av nationell 
betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får därför endast 
tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det 
behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen som 
inte kan tillgodoses från allmän synpunkt på ett tillfred-
ställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Ett rikt 
odlingslandskap utgör också ett nationellt miljökvalitets-
mål.
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21. Naturresurser

Skog

Ställningstaganden:
• Skogsbruksnäringen ska värnas och kommunen ska 
verka för att näringen ges goda förutsättningar att ut-
vecklas genom exempelvis att standard för infrastruktur 
upprätthålls.
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Exempel från Hushållningssällskapets 
kartläggning



Planeringsunderlag
Jordgraderingssystem från 1970 är föråldrat och därmed 
oanvädbart som planeringsunderlag. Bodens kommun 
har därför givit Hushållningssällskapet i uppdrag att ta 
fram en  kartläggning av jordbruksmarken i kommunen. 
Denna visar bl a brukningsarealernas läge och storlek, typ 
av gröda samt brukningscentran.  Kartläggningen är ett 
viktigt underlag för den kommunala planeringen och har 
beaktats i föreslagen mark- och vattenanvändning. 

Jordbruksmarken i kommunens bebyggelseutveckling
Översiktsplanen föreslår bebyggelseutveckling genom 
framför allt förtätning och komplettering av befintliga 
mijöer samt utveckling i helt nya områden med goda 
kollektivtrafikmöjligheter. Detta ska bidra till att förverk-
liga visionen om 30 000 invånare år 2025. 

Bebyggelseområdena är strategiskt belägna vid viktiga 
pendlings- och kollektivtrafikstråk och har väl utbyggd 
infrastruktur och tekniska försörjningssystem. Utveckling 
i de utpekade områdena stärker möjligheterna till effek-
tiva kollektivtrafiklösningar och skapar förutsättningar för 
mer hållbara resor och transporter. Det bidrar till ett mer 
varierat utbud av attraktiva boendemiljöer i kommunen 
och stärker underlaget för service. Det innebär även att 
större investeringar i kommunens tekniska försörjnings-
system kan undvikas vid exploatering då ny bebyggelse i 
stor utsträckning kan anslutas till befintliga system.

Bebyggelseutveckling i de utpekade områdena kan därför 
anses utgöra en från allmän synpunkt god hushållning 
i enlighet med 3 och 4 kap. miljöbalken. Inom de ut-
pekade utvecklingsområdena kan det därför vara moti-
verat att ianspråkta jordbruksmark för bebyggelse eller 
anläggningar. Att ta andra idag oexploaterade områden 
i anspråk, med sämre geografiskt läge och där större 
investeringar i transportinfrastruktur och tekniska försörj-
ningssystem krävs, innebär från allmän synpunkt sämre 
hushållning med resurserna. 

För att minimera påverkan på jordbruksmarken och 
förutsättningarna att bedriva ett rationellt jordbruk och för 
att undvika fragmentering bör kommande exploateringar 
planeras med byggnadsordningar. När jordbruksmark 
berörs av exploatering bör därför arealernas läge i förhål-
lande till infrastruktur och andra redan befintliga hinder, 
markens kvalitet ur produktionssynpunkt samt arronde-
ring vara starkt vägledande för etappindelningen.  Bygg-
nadsordningarna ska innehålla riktlinjer för bebyggelsens 
placering i syfte att undvika onödigt stora anspråk på 
jordbruksmark. De bör även behandla hur hänsyn i övrigt 
ska tas till landskapsbild och till natur- och kulturvärden 
vid exploatering.

Ställningstaganden:
•  Aktivt brukad jordbruksmark och befintliga odlings- 
och betesmarker bör i möjligaste mån bevaras.
• Jordbruksmark kan tas i anspråk för ny bebyggelse som 
stärker möjligheterna till effektiva
kollektivtrafiklösningar samt underlag för service och där 
befintlig teknisk infrastruktur kan nyttjas.
• Kartläggning av jordbruksmark (Hushållningssällaska-
pet, 2016) ska utgöra underlag vid planering samt vid 
beslut om förhandsbesked och bygglov.
• Större exploateringar ska planeras med etappindelningar 
i syfte att minimera påverkan på jordbruksmarken under 
genomförandefas samt skydda sammanhängande struktu-
rer av jordbruksmark från att fragmenteras. 
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Svartbyträskets södra spets 
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Vatten
Luleälven och Råneälven har stor betydelse för dricksvat-
tenproduktion, vattenkraft och rekreation. I översikts-
planen pekas områden i och runt Boden, Sävast, Unbyn, 
Gunnarsbyn och Harads och Bodträskfors ut som
förtätning- och kompletteringsområden. I översiktsplanen 
identifieras också områden som på sikt kan vara aktuella 
för bebyggelse, men där vidare utredning behövs (utred-
ningsområden).

Vid Boden, Sävast och Unbyn berörs vattenförekom-
sterna Bodträsket, Svartbyträsket, Svartbyträskbäcken, 
Sävastån och Lillån som alla har avrinning till Luleälven. 
Dessa förtätning- och kompletteringsområden berör också 
grundvattenförekomst i sand- och grusförekomst som 
följer Luleån. Vid Gunnarsbyn berörs Överstby-/Gunnars-
byträsket som ingår i Råneälvens avrinningsområde. Vid 
Harads och Bodträskfors berörs Bodträskån som avrinner 
till Luleälven, men även grundvattenförekomsten som 
följer Luleälven samt en grundvattenförekomst i urberg. 
De yt- och grundvattenförekomster som berörs av över-
siktsplanens utvecklingsområden har klassificerats enligt 
tabell på sidan 62. 

Eftersom målsättningen med miljökvalitetsnormer för 
vatten är att nå god status/potential, föreslår Vattenmyn-
digheten också vilka åtgärder som bör vidtas för att nå 
dessa mål. 

För Luleälven föreslår Vattenmyndigheten åtgärder för 
att förbättra dess ekologiska potential som främst handlar 
om fysisk återställning av älvens naturliga väg. En annan 
åtgärd som föreslås är att skapa ekologiskt funktionella 
kantzoner. Översbyträsket och Gunnarsby- träsket be-
skrivs som avloppskänsliga vatten, varför detta bör upp-
märksammas i utveckling som inverkar på sådana utsläpp 
i dessa recipienter.

Oxiderande sulfidjordar behöver beaktas för att förhindra 
ökad kemisk vittring som därmed kan påverka närlig-
gande vattendrag med höga metallhalter och ett lågt pH.

För att förbättra vattnets kvalitet i kustnära vattendrag 
har Länsstyrelsen i Norrbotten inlett ett projekt och i 
samband med det har SGU genomfört en kartläggning, 
där det påvisats att förekomsten av sura jordar främst 
förekommer längs Norrbottens kustlinje, men även en bit 
in i landet. I Bodens kommun finns platser med lera och 
silt som innehåller järnsulfider och som vid sänkt grund-
vattenyta leder till oxidation och därmed ökad kemisk 
vittring.

Riskerna med oxiderande sulfidjordar kan minimeras 
genom att identifiera dem först. Genom att kombinera 
SGU:s jordartskarta med lantmäteriets höjdmodell är 
det möjligt att identifiera lera och silt i områden yngre 
än 5000 år och som dessutom påverkats av diken och 
därmed grundvattensänkning. Visuellt kännetecknas sura 
sulfatjordar i fält av tydliga rostbeklädda sprickor. Det är 
också möjligt att bedöma jordarnas potentiella försurande 
förmåga genom att mäta pH i fält och oxidation på lab.
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Ställningstaganden:
• Kommunen ska verka för att miljökvalitetsnormerna för 
vatten uppfylls.
• Vattenmiljöer/områden är en viktig attraktivitetsfaktor 
varför allmänhetens tillgänglighet till vattenområden ska 
tillgodoses. 
• Intresset att bibehålla vattenkvalitet ska vara 
vägledande.
• Kommunen ska, med hjälp av VA-planen, lyfta VA-
frågorna i ett tidigt skede och på en strategisk nivå i den 
kommunala översiktsplaneringen.
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Kontrollprogram för kommunens recipienter:
A. Kontinuerliga provtagningar i följande recipienter: 
Buddbyträsket, Bodträsket, Svartbyträsket, 
Vittjärvsträsket, Bodån och Luleälv. 
B. Uppföljning av analysresultat. 
C. Rapportering av data för statusklassificering inom 
vattenförvaltningen. 
D. Återrapportering av analysresultat till berörda 
nämnder.  

Vattenförekomst 
EU_CD

Ekologisk status/potential  
2015

Kemisk status  
2015

Kemisk status exkl.  
kvicksilver 2014

Luleälven  
SE730636-177276  
SE731544-176546  
SE733404-174024

Otillfredsställande potential* Uppnår ej god status** Ej klassad

Bodträsket  
SE731545-176897

Måttlig status*** Uppnår ej god status** Ej klassad

Svartbyträsket  
SE731529-176967

Måttlig status*** Uppnår ej god status** Ej klassad

Svartbyträskbäcken 
SE731223-177380

Måttlig status*** Uppnår ej god status** Ej klassad

Sävastån  
SE730867-177241

Otillfredsställande potential* Uppnår ej god status** Ej klassad

Lillån 
-

Ej klassad Ej klassad Ej klassad

Bodträskån  
SE734114-173025

Måttlig status*** Uppnår ej god status** Ej klassad

Överstbyträsket  
SE734506-177152

God status Uppnår ej god status** Ej klassad

Gunnarsbyträsket  
SE734300-177228

God status Uppnår ej god status** Ej klassad

Grundvattenförekomst 
EU_CD

Kvantitativ status  
grundvatten 2013

Kemisk status  
grundvatten 2013

Sand- och grusförekomst 
SE735115-173327

God God

Urbergsförekomst  
SE734112-173318

God God

*Sävastån och Luleälven har fått förlängd tidsfrist och 
ska, enligt beslut 2017-02-23, nå god ekologisk potential 
2027.
**För samtliga nämnda vattenförekomster i tabellen 
har ett undantag i forma av mindre strängt krav satts för 
kvicksilver och polybromerade difenyletrar. Skälet för 
undantaget är att det bedöms vara tekniskt omöjligt att 
sänka halterna av kvicksilver och polybromerade difenyl-
terar till de nivåer som motsvarar god kemisk ytvattensta-
tus. De nuvarande halterna (december 2015) får dock inte 
öka.
***Bodträsket, Svartbyträsket, Svartbyträskbäcken och 
Bodträskån har fått förlängd tidsfrist och ska, enligt be-
slut 2017-02-23, nå god ekologisk status senast 2027.

Figur 11: Yt- och vattenförekomster aom berörds 
av översiktsplanens förätnings- och komplette-
ringsområden inom utvecklingsområde för beybg-
gelse.



Berg, grus och morän
I Bodens kommun finns områden med berg, grus och 
morän som är intressanta för täktverksamhet för brytning 
och utvinning av material. Möjligheten att bedriva täkt-
verksamhet är viktigt för att säkra en långsiktigt hållbar 
materialförsörjning. Samtidigt är det viktigt att hushålla
med naturresurserna och minska användningen av mate-
rial.

Täktverksamhet medför ofta kraftig omgivningspåverkan 
i form av buller, vibrationer och damning. Det innebär att 
försiktighet bör iakttagas vid exploatering för exempelvis 
bostadsändamål i närheten av befintliga täkter. Det inne-
bär också att nya täkter ej bör tillåtas i områden där det
finns bostadsbebyggelse. Täktverksamhet påverkar också 
naturmiljö och landskapsbild och riskerar att leda till 
negativ påverkan på grundvattnet. Ansökan om att be-
driva täktverksamhet föregås därför alltid av en prövning 
där konsekvenserna av täktverksamheten bedöms innan 
tillstånd lämnas.

Naturgrus är en ändlig resurs som har stor betydelse för 
rening av ytvatten genom infiltration vilket är viktigt för 
grundvattenförsörjningen. För att uppnå miljömålet om 
grundvatten av god kvalitet har därför beslutats att
uttaget av naturgrus måste minska.

I Bodens kommun finns idag två större täkter där brytning 
sker dagligen. Dessa är lokaliserade i anslutning till Bo-
dens tätort samt uppströms Luleälven från Bodens tätort. 
Därutöver finns det några mindre täkter.

Strandskydd
Vid hav, sjöar och vattendrag gäller strandskydd enligt 
7 kapitlet i miljöbalken. Syftet med strandskyddet är att 
trygga allmänhetens tillgång till strandmiljöerna och att 
bevara växt- och djurlivet inom strandområdena. Det 
generella strandskyddet omfattar land och vattenområden 
100 meter upp från strandlinjen vid normalt vattenstånd. 
Länsstyrelsen får besluta att utvidga strandskyddsområdet 
till högst 300 meter från strandlinjen, om det behövs för 
att säkerställa något av strandskyddets syften. För samtli-
ga av de sjöar och vattendrag inom Bodens kommun som 
omfattas av strandskydd gäller det generella strandskyd-
det dvs. 100 meter från strandlinjen. 

När gällande detaljplaner ersätts eller upphävs
återinträder tidigare upphävt strandskydd enligt 7 kap
18 g § i miljöbalken. Det krävs inget särskilt beslut för
att strandskyddet åter ska gälla när en ny plan antas
för ett tidigare planlagt område. Lagbestämmelsen
innebär att strandskyddet återgår till det som gällde
då beslutet om att upphäva strandskyddet fattades,
vilket innebär att även ett utvidgat strandskydd kan
återinträda. Varje gång en ny detaljplan upprättas eller
ändras ska strandskyddet därför omprövas i enlighet
med miljöbalken. Kommunen kan pröva frågan om
strandskyddsdispens eller upphävande av strandskydd
om det uppfyller kraven på särskilda skäl enligt 7 kap.
18 c–d §§ miljöbalken och om det är förenligt med
strandskyddets syften. Länsstyrelsen får fatta beslut
om att upphäva strandskyddet i de detaljplaner som
gäller försvarsanläggning, allmän väg, järnväg eller som
skyddas av andra bestämmelser i 7 kap. miljöbalken
och om skyddet har beslutats av någon annan än 
kommunen.

Ställningstaganden:
• Områden med naturgrusavlagringar och isälvssediment 
bör inte exploateras för täktverksamhet.
• Värdefulla grundvattenförekomster ska skyddas mot 
exploatering för täktverksamhet.
• Värdefulla områden för friluftsliv, rekreation och natur-
vård bör inte exploateras för täktverksamhet.
• Ny täktverksamhet ska i första hand lokaliseras i an-
slutning till befintlig för att begränsa ytterligare omgiv-
ningspåverkan och påverkan på landskapsbilden.
• Berg, grus och morän är ändliga naturresurser som ska 
nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt.
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DEL E:
FRAMTIDA MARK- OCH 
VATTENANVÄNDNING

Hängbron, Luleälven
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Rekommendationer för bebyggelse utanför primärt 
utvecklingsområde:
• Ny bebyggelse bör lokaliseras till områden där det finns 
förutsättningar för samhällsservice, infrastruktur samt 
kollektivtrafik.
• Vatten- och avlopp ska kunna lösas på ett hållbart sätt.
• Planläggning med detaljplan krävs för ny sammanhållen 
bebyggelse eller när det finns behov av att reglera bebyg-
gelsen i ett sammanhang.
• Hänsyn ska tas till befintlig bebyggelsestruktur, boende-
miljöer och estetiska värden.
• Specifika rekommendationer gäller för utpekade 
LIS-områden och finns i LIS-plan, tematiskt tillägg. 

22. Primärt utvecklingsområde för 
bebyggelse

Planen föreslår primärt utvecklingsområde för bebyg-
gelse. Detta omfattar Bodens centrala delar, med riktning 
söderut, längs pendlingsstråket mot Luleå. Inom det pri-
mära utvecklingsområdet avses den största bebyggelseut-
vecklingen i kommunen ske. Inom planperioden kommer 
kommunen att arbeta aktivt för att stärka planberedskapen 
för bostäder, verksamheter och infrastruktur inom det 
primära utvecklingsområdet.   

Rekommendationer för bebyggelse inom primärt 
utvecklingsområde:
Bebyggelse ska främst prioriteras inom och i anslutning 
till  primärt utvecklingsområde för bebyggelse. Mark som 
inte avsatts för bebyggelse men som ligger inom primärt 
utvecklingsområde kan även vara angelägen. Följande 
riktlinjer bör beaktas:
• Planläggning med detaljplan krävs för ny sammanhållen 
bebyggelse eller när det finns behov av att reglera bebyg-
gelsen i ett sammanhang.
• Förutsättningar för hållbar utveckling ska vara vägle-
dande. Tillgång till gång-, och cykelvägnät, kollektivtra-
fik, hållbara VA-lösningar samt fysisk tillgänglighet är 
viktigt.
• För att främja integration ska en blandning av olika 
funktioner och upplåtelseformer eftersträvas.
• Hänsyn ska tas till befintlig bebyggelsestruktur, boende-
miljöer och estetiska värden.
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Ny bostadsbebyggelse föreslås i huvudsak inom 
förtätning- och kompletteringsområden i de orter som i 
utvecklingsstrategin pekats ut som primära kärnor.  
Fler och nya bostäder skapar goda förutsättningar för 
kärnorna att fortsätta utvecklas. I kärnorna finns väl ut-
byggd infrastruktur och befolkningsutveckling i kärnorna 
stärker möjligheterna att öka andelen hållbara resor. De 
utpekade utvecklingsområdena för byggelse ska priorite-
ras i den framtida fysiska planeringen.

Förtätning och komplettering ska ske på ett sätt som 
bidrar till en god boendemiljö och ska stärka de kvaliteter 
som uppfattas som attraktiva i de olika områdena och 
orterna. Att bygga nya bostäder genom att förtäta är ofta 
ekonomiskt mer hållbart än att anlägga nya 
bostadsområden då det innebär att redan befintliga inves-
teringar i kommunal infrastruktur kan nyttjas. Det är även 
ekologiskt hållbart eftersom att det stärker underlaget för 
kollektivtrafik i kommunen samt ger möjlighet att ansluta 
nya bostäder till kommunens gång- och cykelvägnät. 
Omsorgsfull förtätning med god tillgänglighet till gröna 
stråk, offentliga miljöer och mötesplatser är även positivt 
för den sociala hållbarheten. Mer befolkade platser kan 
även stärka den upplevda känslan av trygghet. Vid 
förtätning och komplettering bör det eftersträvas att 
underrepresenterade boendeformer i olika storlekar 
tillkommer. Nya områden ska tillkomma där det finns 
goda kollektivtrafikmöjligheter. 

Det är mycket viktigt att förtätning sker med hänsyn till 
de pågående klimatförändringarna som kommer att 
innebära förändrade nederbördsmönster och flitigare 
förekomst av extrema skyfall och väderhändelser. Det 
innebär utmaningar vad gäller omhändertagande av 
dagvatten som försvåras om andelen hårdgjorda ytor blir 
större. Vid framtida förtätning är det därför viktigt att 
genomföra åtgärder som innebär att risken för 
översvämning av marken minskar. Det kan exempelvis 
åstadkommas genom att bevara strategiskt lokaliserade 
gröna ytor där dagvatten kan infiltreras och fördröjas. Det 
kan också åstadkommas genom att marken höjdsätts på 
ett sådant sätt att dagvatten kan avledas till 
fördröjningsmagasin eller dagvattenledningar som är 
dimensionerade utifrån de förändrade 
nederbördsmönstren.

23. Bostäder
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Inom förtätning- och kompletteringsområden föreslås 
bostadsbebyggelse. Ny bebyggelse kan tillkomma i form 
av förtätning och komplettering av befintliga 
bebyggelsemiljöer samt tillskapande av helt nya områden 
med goda kollektivtrafikmöjligheter. Beteckningar till 
respektive område hänvisar till plankartan.

Gunnarsbyn (BFK1)

Bebyggelsen i Gunnarsbyn består främst av friliggande 
villor. Bostadshusen är av varierande karaktär och ålder, 
de flesta uppförda från 1950-talet och framåt. I bykärnan 
finns en mer homogen bebyggelsemiljö i villakvarter med 
hus uppförda under 1970- och 1980-talet. Den offentliga 
servicen består bland annat av låg- och mellanstadieskola, 
förskola, hemtjänstverksamhet samt räddningsvärn vid 
brand. Den kommersiella servicen består av livsmedelsaf-
fär mitt i byn. Det finns också servicepunkt och återvin-
ningsstation. Området har generellt goda infrastrukturella 
förutsättningar då det ligger inom verksamhetsområde 
för kommunalt vatten och avlopp samt vägar för biltrafik. 
Ledningsnät för fiber är också utbyggt. Området trafike-
ras av Länstrafiken. Vattentäkten skyddas genom vat-
tenskyddsområde. Separata gc-vägar saknas. Folkets hus 
samt kyrkan utgör viktiga samlingspunkter i byn. Likaså 
sportklubben med fotbollsplaner samt elljusspår. Råneäl-
ven är skyddad som riksintresse för naturvård samt natura 
2000. Gunnarsbyområdet ingår även i bevarandeprogram 
för odlingslandskap, natur- och kulturmiljövärden. Det 
finns viss planberedskap för bostadsändamål och 
verksamheter.

Förtätning- och kompletteringsområden

 

Inom primär kärna Gunnarsbyn

Rekommendationer:
Förtätning bör ske inom befintlig bebyggelsestruktur. 
Vattenskyddsområde ska beaktas. Lämplig lokalise-
ring för bostäder bör utgå från hänsyn till naturvärden 
samt områden för viktiga rekreation och friluftsliv.
Riksintresse för naturvård och Natura 2000 redovisas 
på sidorna 34-36. 
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Harads och Bodträskfors (BFK2)

Området omfattar Harads och Bodträskfors. Harads präg-
las av sin tid som ett eget kommuncentrum med kyrka 
samt en tät och blandad bebyggelse i byakärnan. Bostads-
bebyggelsen består av friliggande villor, radhus och
flerbostadshus, merparten uppförda från 1950-talet och 
framåt. Det finns offentlig service i form av bland annat 
låg- och mellanstadieskola, förskola, Edestrands äldre-
boende, gruppbostad, hemtjänstverksamhet, badhus och 
biblioteksfilial. Den kommersiella servicen koncentreras 
till stråket längs med rv 97. Det finns också servicepunkt. 
samlingslokalen Edeborg, kyrkan liksom kommersiella 
verksamheter vid rv 97 som utgör viktiga samlingspunk-
ter i byn. Harads östra delar berörs av riksintresse för 
rennäring.

I Bodträskfors är bebyggelsen mer homogen, med frilig-
gande villor huvudsakligen uppförda omkring 1930- 
40-talet. Huvuddelen av bebyggelsen är samlad norr om 
väg 682 och Bodträskåns utlopp i Luleälv. Mekanisk 
verkstad, bärförädling och åkeri är några av de verksam-
heter som finns på orten. Fotbollsplaner finns i anslutning 
till byns östra infart. Bodträskfors nyttjar det serviceutbud 
som finns i Harads. Det finns viss planberedskap för bo-
stadsändamål i såväl Harads som Bodträskfors. Inom om-
rådet finns generellt goda infrastrukturella förutsättningar 
i form av kommunalt vatten- och avloppsnät, vägar för 
biltrafik. Området trafikeras av Länstrafiken.

 

Inom primär kärna Harads och Bodträskfors

Rekommendationer:
Förtätning bör ske inom befintlig bebyggelsestruktur.
Trafiksäkerheten bör stärkas för oskyddade trafikanter 
som rör sig längs med rv 97 vid Harads norra resp. 
södra infart samt mellan Harads och Bodträskfors. 
Separata vägavsnitt för gång- och cykeltrafik bedöms 
bidra till att stärka kopplingen mellan orterna men 
också mildra vägens barriäreffekt i Harads. Vatten-
skyddsområde ska beaktas. Lämplig lokalisering för 
bostäder bör utgå ifrån hänsyn till naturvärden samt 
områden viktiga för rekreation och friluftsliv.
Riksintresse för rennäringen redovisas på s. 36-37.
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Boden (BFK3)

Området omfattar större delen av Bodens centrala stads-
delar. Bebyggelsen består av bostäder samt lokaler för 
offentliga och kommersiella verksamheter i en traditio-
nell stadsmiljö med kvartersbebyggelse. Förutom några 
enstaka byggnader från 1800-talet är bebyggelsen från 
1900-talet, huvudsakligen från några expansiva
decennier i mitten av seklet. Inom området finns generellt 
en god tillgång till infrastruktur, i form av kommunalt 
vatten- och avloppsnät, fjärrvärme samt vägar för biltrafik 
och gång- och cykel. Järnvägen och större trafikleder skär 
genom staden och skapar bullerstörningar och
barriäreffekter. Området trafikeras av såväl lokal som re-
gional kollektivtrafik med resecentrum samt Kungsgatan 
som viktiga noder för kollektivtrafiken. Det finns gene-
rellt god tillgång till offentlig och kommersiell service. 
Miljöerna kring Bodån och Bodträsket är viktiga för
stadens attraktivitet samt möjligheterna till upplevelser, 
rekreation och motion för boende och besökare. Det finns 
planberedskap för ny bostadsbebyggelse.

 

Inom primär kärna Boden

Inom primärt utvecklingsområde för bebyggelse

Rekommendationer:
På några håll behöver gällande stads- och detaljplaner ses 
över och ersättas med nya, mer ändamålsenliga
detaljplaner. Planering och byggande ska anpassas till 
de olika stadsdelarnas karaktärsdrag, förutsättningar och 
behov. Generellt gäller att skapa förutsättningar för ett 
effektivt markutnyttjande samt möjligheten att nyttja goda 
kollektivtrafiklägen. Lämplig lokalisering
av bostäder ska beakta och ta hänsyn till rekreationsmöj-
ligheter. Hänsyn ska tas till riksintresse för kulturmiljö-
vården samt totalförsvaret som redovisas på s. 39-43. 
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Sävast/ Sävastön  (BFK4)

Området omfattar Sävast samt Sävastön. Fram till mitten 
av 1970-talet, när utbyggnaden av Sävast påbörjades, 
bestod området till största del av jordbruksmark och skog. 
Bebyggelsestrukturen domineras av villakvarter utforma-
de för friliggande villor. I anslutning till livsmedelsaffär 
och skola i Sävast samt vid Trångagatan, Lillgärdsvägen 
på Sävastön finns emellertid lägre flerbostadshusbebyg-
gelse. Inom området finns generellt goda infrastrukturella 
förutsättningar i form av kommunalt vatten- och
avloppsnät, vägar för biltrafik och ett väl utbyggt gång- 
och cykelnät. Fjärrvärmenätet är utbyggt i Sävast och 
stora delar av Sävastön. Området har goda kollektivtrafik-
förbindelser genom trafikering av såväl lokal som
regional busstrafik. Det finns också en god tillgång till 
offentlig service med skolor, förskolor, gruppboenden och 
idrottsanläggningar. Den kommersiella servicen består av 
en livsmedelsaffär och pizzeria. I ett strategiskt läge intill 
rv97 och den södra infarten till Sävast/Sävastön finns 
Boden business park (fd. SKAPA). Anläggningen expan-
derar och inrymmer idag företagspark, konferenslokaler, 
restaurang och hotell. Filmpool nord har etablerat sig i 
området och en filmstudie är under uppförande.

Miljöerna kring Lule älv, Sävastån, Golfströmmen och 
Åberget är viktiga för ortens attraktivitet samt möjlighe-
terna till upplevelser, rekreation och friluftsliv. 
Golfbanan, Träffpunkten samt skidstugan med motions-
spår är viktiga fritidsanläggningar och tillika samlings-
punkter för boende och besökare. Svängleden är hårt 
belastad av biltrafik och utgör därför en barriär mellan
bebyggelsen på ömse sidor av vägen. Biltrafiken på 
Svängleden ger liksom järnvägen upphov till bullerstör-
ningar. Planberedskap för ny bostadsbebyggelse finns på 
Brännan, Sävastön samt vid Potatisvägen, i närheten av 
Brönjaskolan. Därutöver finns enbart ett fåtal, strövisa
obebyggda tomter för bostadsbebyggelse.

 

Inom primär kärna Sävast

Inom primärt utvecklingsområde för bebyggelse

Rekommendationer:
Planberedskapen bör stärkas genom översyn av befint-
liga detaljplaner. Detaljplaner för komplettering och 
förtätning av befintliga miljöer samt för helt nya 
områden för bostäder bör upprättas. Planering och 
byggande bör anpassas till ortsstruktur och respek-
tive ortsdels karaktärsdrag, förutsättningar och behov. 
Rekreation och friluftsliv samt närheten till naturen ska 
beaktas. Generellt gäller att skapa förutsättningar för ett 
effektivt markutnyttjande samt möjligheten att nyttja 
goda kollektivtrafiklägen.
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Unbyn (BFK5)

Området omfattar Unbyn. Miljön präglas av det öppna 
odlingslandskapet och den äldre traditionella bebyggelsen 
med välbevarade gårdsmiljöer med norrbottensgårdar, 
bagarstugor, ladugårdar, uthus och bodar längs
med bygatorna Unbynvägen och Sörbysvägen. I de västra 
delarna finns villakvarter med bebyggelse av modernare 
karaktär. Den befintliga infrastrukturen består av kommu-
nalt va-nät, lokalgator samt delvis utbyggt gc-nät. Fiber-
nät för bredband finns i byn. Unbyskolan är en kommunal 
skola för F-klass-åk 6. Förskola är också kommunal. 
Förutom den obemannade drivmedelsstationen saknas 
kommersiell service. 

I området kring Unbyn finns en lång obruten hävd
av marken. Landskapet präglas av öppna odlingsmarker 
med ett stort antal lador och en väl samlad byakärna del-
vis belägen på en moränås intill älven. Odlingslandskapet 
omkring Avan-Unbyn utgör riksintresse för kulturmil-
jövården (nr 8) och är samtidigt klass 1 och 2 objekt i 
bevarandeprogrammet för odlingslandskapets natur- och 
kulturvärden. Inom området finns höga värden vad gäller 
natur och kultur. Det finns i dagsläget ingen planbered-
skap för ny villabebyggelse i Unbyn. Området trafikeras 
av regional kollektivtrafik.

Inom sekundär kärna Unbyn
 

Inom primärt utvecklingsområde för bebyggelse

Rekommendationer:
Planberedskapen för bostäder bör stärkas i Unbyn. 
Lämplig lokalisering för bostäder bör utredas med 
hänsyn till landskapsbilden och möjligheterna att 
fortsatt bruka odlingsmarken. En viktig del i detta är 
att tillkommande bebyggelse bör ansluta till befintlig 
bebyggelsestruktur och infrastruktur samt att hänsyn tas 
till det öppna jordbrukslandskapet. Vid bygglov och de-
taljplanering ska hänsyn tas till kulturhistoriska värden 
hos den äldre bebyggelsen som är karaktärsskapande i 
riksintresset Avan-Unbyn. Riksintresse för kulturmiljö-
vården redovisas på s. 39- 41. 
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Utredningsområden
Utredningsområden som kan vara aktuella för bebyggel-
se. Konflikt med andra planeringsintressen kan finnas. Ny 
bebyggelse förutsätter vidare utredningar samt detaljpla-
neläggning. Ingen ny bebyggelse som kan antas förhindra 
en lämplig framtida planläggning bör tillåtas. Pågående 
markanvändning gäller tills vidare. Beteckningar till res-
pektive område hänvisar till plankartan.

Kusån/ Kusön (BU1)

Området domineras av skogs- och odlingsmark. I Kusån 
är bebyggelsestrukturen gles. Det finns både permanenta 
bostäder och fritidshus. Byggnaderna är av varierande 
ålder och är koncentrerade till området närmast Lule älv 
samt längs med Kusåvägen. Kusön är i de norra delarna 
bebyggt med fritidshus som till betydande delar har om-
vandlats till året runt-bostäder. I denna del ligger
husen tätt placerade, huvudsakligen längs med Kusån. I 
området finns också ett antal gårdar. Det saknas offentlig 
och kommersiell service. Inom området finns sommar-
vatten men det saknas idag kommunalt avloppsnät. Den 
kommunala grundvattentäkten ligger inom området och 
Kusön omfattas i stor utsträckning av skyddsföreskrifter. 
En utbyggnad av bostäder förutsätter att ny bebyggelse 
kan anslutas till det kommunala va-nätet.

 

Inom primär kärna Boden

Inom primärt utvecklingsområde för bebyggelse

Inriktning: Friliggande villor.
Utredningsbehov: Förutsättningarna för ny bostadsbe-
byggelse i området bör utredas närmare. I det fortsatta 
arbetet bör följande aspekter beaktas: påverkan på 
vattentäkt, framtida utbyggnad av kommunalt avlopps-
nät, översvämningsrisk, jordbruksmark, landskapsbild, 
framkomlighet på rv 97 samt bullerstörningar från rv 
97.
Rekommendation: Alla större förändringar i området 
ska föregås av detaljplan. Områdets utveckling ska ske 
med hänsyn till områdets karaktär och värden kopplade 
till landskapsbilden.
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Inom primär kärna Boden

Inom primärt utvecklingsområde för bebyggelse
Trångfors (BU2)

Området ligger i anslutning till väg 356 broförbindelse 
över Lule älv. I direkt anslutning till bron finns en grupp 
av moderna villor. Bebyggelsemiljön i väster är äldre 
och mer traditionell till sin karaktär. Marken är öppen 
mellan bebyggelsegrupperna. Strandområdet är bevuxet 
med träd. Lämningar från Engelska kanalen sträcker sig i 
områdets västra del, parallellt med Kanalvägen. Engelska 
kanalen är skyddad som fornlämning samt riksintresse för 
kulturmiljövården. I Trångfors finns förskola men i övrigt 
saknas offentlig och kommersiell service. Området trafi-
keras av lokal kollektivtrafik. Halva området, den västra 
delen, ligger inom det kommunal verksamhetsområdet 
för vatten- och avlopp. Den nordöstra bebyggelsegrup-
pen samt Engelska kanalen omfattas av detaljplan. Övriga 
delar av området är inte planlagt. 

Inriktning: Friliggande villor
Utredningsbehov: Förutsättningarna för ny bostadsbe-
byggelse i området bör utredas närmare. I det fortsatta 
arbetet bör följande aspekter beaktas:
anslutningsvägar, vattenförsörjning och avloppshante-
ring, påverkan på riksintresse för kulturmiljö (se s. 39), 
risk för översvämning.
Rekommendation: Förutsättningarna för ny bebyggelse 
inom området ska prövas genom planläggning enligt 
PBL.
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Norra Svartbyn (BU3)

Området är skogsbeklätt, till största del av barrträd. 
Landskapet är kuperat med en stark lutning mot Svart-
byträsket i sydväst. Terrängen är att betrakta som obruten 
med endast ett fåtal bostadshus, främst längs med Sved-
jebergsvägen som sträcker sig i områdets mitt. Väg 605, 
Svedjebergsleden avgränsar området i norr och Svart-
byleden i söder. I Norra Svartbyn finns förskola samt 
biblioteksverksamhet men i övrigt saknas offentlig och 
kommersiell service. Norra Svartbyn trafikeras av lokal 
kollektivtrafik. Endast de södra delarna av området ligger 
inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten- och 
avlopp. En smal remsa i anslutning till Svartbyleden 
omfattas av detaljplan, i övrigt är området inte planlagt.

 

Inom primär kärna Boden

Inom primärt utvecklingsområde för bebyggelse

Inriktning: Blandade hustyper
Utredningsbehov: Förutsättningarna för ny bostadsbe-
byggelse i området bör utredas närmare. I det fortsatta 
arbetet bör följande aspekter beaktas:
anslutningsvägar, vattenförsörjning och avloppshantering, 
påverkan på riksintresse för försvarsmakten samt kultur-
miljövärden kopplade till riksintresset Boden [BD74e] 
samt Norrbottens kulturmiljöprogram. 
Rekommendation: Förutsättningarna för ny bebyggelse 
inom området ska prövas genom planläggning enligt 
PBL. Plan- och lovärenden ska remitteras till 
Försvarsmakten.
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Sävastvägen (BU4)

Området består i huvudsak av obruten terräng med 
barrskog. Sävastvägen (väg 588) angränsar till områdets 
västra del. Området saknar offentlig och kommersiell 
service, men angränsar till tätorten Sävast där det finns
kommersiell och offentlig service. Området trafikeras 
av lokal samt regional kollektivtrafik. Området lig-
ger utanför verksamhetsområde för vatten- och avlopp 
och omfattas inte av detaljplan. Områdets angränsar till 
friluftsområde med motionsspår och ridvägar. Området 
omfattas av riksintresse kulturmiljövård och Norrbottens 
kulturmiljöprogram. 

 

I anslutning till primär kärna Sävast

Inom primärt utvecklingsområde för bebyggelse

Inriktning: Främst friliggande villor
Utredningsbehov: Förutsättningarna för ny bostadsbe-
byggelse i området bör utredas närmare. I det fortsatta 
arbetet bör följande aspekter beaktas:
bullerstörningar från väg 588, trafiksäkerhet för oskyd-
dade trafikanter, påverkan på friluftsliv, förekomst av 
naturvärden, risk för ras- och skred, kulturmiljövärden, 
vattenförsörjning och avloppshantering.
Rekommendation: Förutsättningarna för ny bebyggelse 
inom området ska prövas genom planläggning enligt 
PBL. Områdets utveckling ska ske så att områdets ka-
raktär och värden kopplade till natur och friluftsliv inte 
går förlorade.
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Sävastnäs (BU5)

Sävastnäs omges rv 97 av stora, sammanhängande och 
aktivt brukade åkerarealer, mindre skogspartier samt 
bebyggelse. På den nordöstra sidan av vägen ligger gårds-
miljöer kopplade till jordbruket tillsammans med ett
antal bostadsfastigheter, utspridda, samt något uppdragna 
från vägområdet. På den västra sidan av vägen, ner mot 
Lule älv är bebyggelsestrukturen huvudsakligen koncen-
trerad till områdets mitt. Åkermarken tar vid i norr res-
pektive söder. Här blandas moderna villor med fritidshus-
bebyggelse som omvandlats till året runt-bostäder samt 
ett antal fritidshus. Det saknas offentlig och kommersiell 
service. Området är inte anslutet till kommunalt vatten 
eller avlopp. Före detta fritidshusbebyggelsen är planlagd 
på 1980-talet.

 

I anslutning till primär kärna Sävast

Inom primärt utvecklingsområde för bebyggelse

Inriktning: Friliggande villor
Utredningsbehov: Förutsättningarna för ny bostadsbe-
byggelse i området bör utredas närmare. I det fortsatta 
arbetet bör följande aspekter beaktas:
bullerstörningar från rv97, strandskydd, påverkan på 
enskild vattentäkt, anslutning till ny trafikplats rv 97, 
översvämningsrisker, påverkan på jordbruksmark, 
landskapsbild, kollektivtrafikförsörjning, oskyddade 
trafikanters tillgänglighet till offentlig och kommersiell 
service i Sävast, vatten- och avlopp.
Rekommendation: Fortsatt utredning avvaktas till 
slutgiltig dragning av rv 97 har beslutats. Förutsättning-
arna för ny bebyggelse inom området ska prövas genom 
planläggning enligt PBL.
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Bodön (BU6)

Bodön är till stor del skogsbeklädd. I områdets mitt finns 
åkermark. Ön saknar broförbindelse med fastlandet såväl 
mot väster som mot öster. Bodön är bebyggd med dryga 
20-talet fritidshus, varav de flesta är placerade på den 
västra sidan, med närhet till strandområdet. Det finns
även två permanentboende i området.

 

I anslutning till primär kärna Sävast

Inom primärt utvecklingsområde för bebyggelse

Inriktning: Friliggande villor
Utredningsbehov: Förutsättningarna för ny bostadsbe-
byggelse i området bör utredas närmare. I det fortsatta 
arbetet bör följande aspekter beaktas: strandskydd, 
hållbara va-lösningar, geotekniska förutsättningar för 
grundläggning, översvämningsrisker, bullerstörningar 
från rv97, broanslutning till fastlandet vid Sävastnäs 
samt eventuellt till den västra sidan.
Rekommendation: Nya bostäder i området förutsätter 
en ny broförbindelse till fastlandet samt anslutning till 
kommunalt VA. Förutsättningarna för ny bebyggelse 
inom området ska prövas genom planläggning enligt 
PBL.
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Fyragårdarshöjden (BU7)

Fyragårdarshöjden består av en moränrygg som omges 
av ängsmarker som kraftigt sluttar mot söder och norr. 
Bebyggelsegruppen på höjden omges av det öppna 
odlingslandskapet med flertalet lador. De flesta av husen 
är permanenta bostäder. Området ligger inom kommu-
nens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Området 
trafikeras av lokaltrafiken. Natur- och kulturvärden är 
kopplade till odlingslandskapet vilket gör att området 
finns med i bevarandeprogram för odlingslandskapet 
(där det beskrivs som ”ett representativt och tätortsnära 
ladlandskap med stort ornitologiskt värde”) samt att det 
omfattas av landskapsbildsskydd enligt 19§ naturvårdsla-
gen. Landskapsbildskyddet innebär att tillstånd från Läns-
styrelsen krävs för ”nybyggnad, upplag, kalavverkning, 
framdragande av luftledning och matjordstäkt”.  

 

Inom primär kärna Boden

Inom primärt utvecklingsområde för bebyggelse

Inriktning: Friliggande villor
Utredningsbehov: Förutsättningarna för ny bostadsbe-
byggelse i området bör utredas närmare. I det fortsatta 
arbetet bör följande aspekter beaktas: påverkan på 
natur- och kulturvärden samt landskapsbild. 
Rekommendation: Förutsättningarna för ny bebyggel-
se inom område ska prövas genom planläggning enligt 
PBL. Områdets utveckling ska anpassas till landskaps-
bilden så att områdets karaktär och värden kopplade 
till odlingslandskapet inte går förlorade. En landskaps-
analys ska tas fram som planeringsunderlag. I samband 
med planläggning ska landskapsbildsskyddet hanteras. 
Nya bostäder inom området förutsätter investeringar för 
att utöka kapaciteten i avloppsnätet. 
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Bodens kommun har haft en positiv befolkningsutveck-
ling sedan år 2009. Huvudanledningen till denna ökning 
är att kommunen har kunnat ta emot en del av Sveriges 
invandring. För att visionen om 30 000 invånare ska bli 
verklighet måste inflyttare i högre grad än hittills välja att 
stanna kvar. Bodens kommun bedömer att det kommer 
att krävas ett tillskott av cirka 1000 nya arbetstillfällen i 
kommunen för att befolkningen ska öka med 2000 invå-
nare till 2025. Arbetstillfällen är väsentligt för att bygga 
en varaktig bas för de omkring 2000 invånare som krävs 
för att nå visionen. 

Inom IT-näringen förväntas stora investeringar och 
arbetstillfällen att tillkomma inom anläggning och drift 
av serverhallar och datacenter. Kommunen är väl lämpat 
för etablering av elintensiv industri genom tillgången till 
stabil elinfrastruktur, naturlig kylning samt förnyelsebar 
vatten- och vindkraft till låga energikostnader. Redan eta-
blerade datacenter har skapat 50 varaktiga arbetstillfällen 
inom kommunen. Boden Business Agency uppskattar att 
datacenter kan komma att innebära 400 till 500 varaktiga 
arbeten inom kommunen till år 2020. 

Besöksnäringen inom Bodens kommun består främst av 
evenemang och attraktioner samt naturinriktade upplevel-
ser som marknadsförs nationellt och internationellt. Tu-
rism- och besöksnäringen har god potential att växa och 
bidra till en mer differentierad arbetsmarknad i Bodens 
kommun i framtiden. Fortsatt arbete med god tillgänglig-
het till kollektivtrafik och transportinfrastruktur skapar 
förutsättningar för fortsatt stark tillväxt inom turism-
näringen. God tillgänglighet till Luleå Airport är av sär-
skild vikt.

Hästnäringen är viktig för kommunens utveckling. Inom 
Bodens tätort finns en av Sveriges nordligaste tävlings-
travbana samt ridhus, träningsbanor och ett väl utbyggt 
ridvägnät. Även verksamheter med koppling till hästnä-
ringen finns etablerat inom tätorten. I tätorten finns
utpekat område som lämpar sig för hästverksamhet och 
hästnära boende.

Satsningar inom miljöteknikområdet pågår genom arbetet 
med etablering av ett innovationscentrum. Boden Cle-
antech Center ska bland annat omfatta ny förädling av 
restprodukter till alternativa bränslen samt nya
återvinningsprocesser, behandlingar samt deponering. 
Intentionen är en materialhantering med minskad miljö-
belastning och maximalt nyttjande av materialflöden på 
den lokala och regionala marknaden.

 Avsikten är att säkerställa ytterligare utveckling av områ-
det genom strategiska markinköp.

Funktionsblandning
Planförslaget förespråkar en blandning av funktioner 
genom förtätning och komplettering. Arbetsplatser och 
bostäder bör integreras med varandra.

Marktillgång med god tillgång till 
infrastruktur
Planförslaget möjliggör för större etableringar exempelvis 
elintensiv verksamhet eller industriverksamheter genom 
utpekande av verksamhetsområden som består av stora 
markarealer med god tillgång till infrastruktur så som 
väg, järnväg, kraftnät för el samt vatten och avlopp. Inom 
Bodens kommun finns idag inga befintliga verksamhets-
områden som lämpar sig för storskaliga etableringar med 
stora arealbehov. Det finns därför ett stort behov av att 
tillskapa en planberedskap för denna typ av etableringar. 
Svartbyn (VU5) pekas i översiktsplanen ut som en lämp-
lig lokalisering. 

Kärnområde för friluftsliv och turism
Kärnområde för friluftsliv och turism pekas ut för besöks-
näringens utveckling. Avsikten är att fortsätta att skapa 
möjligheter för näringen att vidareutvecklas.

Handel
Områden lämpliga för handel pekas ut i enlighet med 
Strategi för detaljhandelns utveckling i Bodens kommun. 
En övergripande målsättning för kommunen bör vara 
att ha en geografiskt sammanhållen och koncentrerad 
detaljhandel snarare än att sprida ut den på ett antal olika 
områden, eftersom det senare riskerar att leda till otydlig-
het samt ökade sök- och transportkostnader för konsu-
menterna. Risken är därmed stor att konsumenterna väljer 
andra inköpsställen framför handeln i Boden.

24.Verksamheter

Inriktning för verksamheter:
• Funktionsblandning
• Marktillgång med god tillgång till infrastruktur 
• Kärnområde för friluftsliv och turism
• Bodens kommun ska ha en hög mark- och planbe-
redskap som möjliggör nyetablering och expansion av 
verksamheter
• Verksamhetsområden som är avsedda för handel ska 
vara lokaliserade så att gå, cykla och åka kollektivt är 
ett attraktivt transportalternativ

Läs mer: 
Detaljhandelstrategi Bodens kommun, 2011
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Verksamhetsområdena delas in i följande kategorier: 

• Verksamhetsområde med viss möjlighet till förtätning- och komplettering (VFK)
Planlagt och i stort sett utbyggt.   

•  Verksamhetsområde för utveckling och nyetableringar (V)
Planlagt med kvarstående byggrätter eller delvis planlagt.

• Utredningsområde för verksamheter (VU)
Ej planlagt. Kräver detaljplaneläggning. 

• Militär anläggning (MA)

Häst vid Bodentravet
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Verksamhetsområden 
inom primär kärna Gunnarsbyn

Beteckningar hänvisar till plankarta

 

VFK9 Hallonvägen
Befintligt verksamhetsområde med återvinningsstation och 
industrilokal. Området har tillgång till övergripande kom-
munikationer i form av närheten till väg 760.
Inom förtätning- och kompletteringsområde Gunnarsbyn

VFK8 Klövervägen
Befintligt verksamhetsområde för livsmedelsbutik. Områ-
dets har ett strategiskt skyltläge mot väg 760. 
Inom förtätning- och kompletteringsområde Gunnarsbyn

V9 Stora vägen Gunnarsbyn
Befintligt verksamhetsområde med pumpstation och af-
färslokal. Området har ett strategiskt läge med anslutning 
till väg 760.
Inom förtätning- och kompletteringsområde Gunnarsbyn
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Verksamhetsområden 
inom primär kärna Harads och Bodträskfors

Beteckningar hänvisar till plankarta

 

V10 Hällknösens verksamhetsområde
Verksamhetsområde för skogsnäringen samt andra verk-
samheter. Utvecklingsområde för innovativa lösningar 
inom skogsnäringen. Tillgång till övergripande infrastruk-
tur i form av riksväg 97 och kraftnät för el.
Delvis inom förtätning- och kompletteringsområde Harads 
och Bodträskfors

VFK7 Harads industriområde
Befintligt verksamhetsområde för återvinningscentral och 
blandade verksamheter. Området har god tillgång till infra-
struktur genom anslutning till riksväg 97.
Inom förtätning- och kompletteringsområde Harads och 
Bodträskfors

VU11 Område för turismverksamhet Harads
Verksamhetsområde för främst turistverksamhet.
Delvis inom förtätning- och kompletteringsområde Harads 
och Bodträskfors
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Verksamhetsområden (VU)
inom primära kärnor Boden och Sävast
samt primärt utvecklingsområde för bebyggelse

Beteckningar hänvisar till plankarta

 

VU3 Dammvägen
Möjligt verksamhetsområde med god infrastruktur genom 
tillgång till kraftnät för el samt väg 616.

VU4 Häradsvägen
Möjligt verksamhetsområde med förbindelse till riksväg 
97 genom trafikplats södra Svartbyn. Hänsyn ska tas till 
rekreationsområde Gruvberget och får inte
försvåra möjligheterna för det rörliga friluftslivet. Delvis 
utanför verksamhetsområde för vatten och avlopp.

VU5 Svartbyn
Området ligger öster om Norra Svartbyn och består till 
övervägande delen av skogsmark. Inom området finns 
idag två befintliga permanenthus och några fritidshus. Ett 
större befintligt ställverk med utbyggt kraftledningsnät 
finns i områdets omedelbara närhet. Genom utbyggnad 
av en ny tillfartsväg skapas förbindelse med riksväg 97 
via trafikplats Södra Svartbyn. Möjlighet finns att på sikt 
utveckla en godsterminal vid befintlig mötesstation på 
stambanan söder om Gamla Lulevägen som kan tillgo-
dose behovet av effektiva transporter. Området ligger 
utanför verksamhetsområde för vatten och avlopp. Områ-
det kan försörjas med vatten och avlopp antingen genom 
anslutning till befintligt va-nät i Norra Svartbyn eller 
genom lokala lösningar. En viktig förutsättning är också 
att det att inom Bodens kommun inte finns andra lägen 
med lika gynnsamma förutsättningar för lokalisering av 
storskaliga etableringar med hänsyn till att följande krav 
för lokalisering är uppfyllda inom området:
• verksamhetens störningar på befintlig bebyggelse är små 
• tillgången till el är stor
• närhet till befintliga kommunikationer i form av väg och 
järnväg finns eller kan tillskapas. 

VU6 Fortsättning Torpgärdans västra 
Verksamhetsområde med god tillgång till infrastruktur 
samt bra skyltläge med lokalisering intill riksväg 97. 
Anslutning till riksväg 97 bör utredas vidare i framtida 
planläggning. 

VU7 Sävastön östra
Utveckling ska främst ske i anslutning till Boden
Business Park på västra sidan av riksväg 97. Området 
har god tillgång till kraftnät för el med lokalisering av 
befintligt ställverk. Framtida trafikplats Sävastön möj-
liggör god tillgänglighet till området.
Inom förtätning- och kompletteringsområde Sävast. 

VU8 Bodsvedjan
Möjligt verksamhetsområde med god infrastruktur 
genom tillgång till kraftnät för el samt väg 616.

VU9 Boden Cleantech Center/ Brännkläppen och 
Svalget
Verksamhetsområde som omfattar befintlig avfallsan-
läggning och bergtäkt. Strategiskt läge genom förbin-
delser med väg 356. Verksamhetsområdet föreslås
med viss utvidgning från befintlig verksamhet för fram-
tida expansion inom framförallt innovationsområde för 
miljöteknik. Ligger i stor utsträckning utanför
verksamhetsområde för vatten och avlopp. Eventuell 
anslutning till området med järnvägsspår bör utredas 
vidare. Plan- och lovärenden ska remitteras till 
Försvarsmakten. 

VU10 Värmeverket 
Verksamhetsområde för värmeverket. Området föreslås 
utvidgas för värmeverkets verksamhet och eventuella 
förbehandlings anläggningar. Området kan även vara 
aktuellt för mellanlagring genom god transportförbin-
delse från riksväg 97.
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Verksamhetsområden (VFK och V)
inom primära kärnor Boden och Sävast
primärt utvecklingsområde för bebyggelse

Beteckningar hänvisar till plankarta

VFK 1 Björkelund
Befintligt verksamhetsområde med expansions potential 
för små industri- och kontorsändamål.

VFK 2 Ugglegatan
Verksamhetsområde för främst handel. Den fysiska 
tillgängligheten skall vara hög för såväl bilburna kon-
sumenter som resenärer med kollektivtrafik, fotgängare 
och cyklister. Komplementärt förhållande till Bodens 
centrum. 
Delvis inom förtätning- och kompletteringsområde Bo-
den. 

VFK3 Sturegatan
Verksamhetsområde för främst handel. Annan verksam-
het kan även ses som lämplig. Den fysiska tillgänglighe-
ten skall vara hög för såväl bilburna konsumenter som 
resenärer med kollektivtrafik, fotgängare och cyklister. 
Sturegatan ska komplettera Bodens centrum.
Inom förtätning- och kompletteringsområde Boden. 

VFK4 Torpgädan västra industriområde
Befintligt verksamhetsområde med blandad verksam-
het. Den fysiska tillgängligheten skall vara hög för såväl 
bilburna konsumenter som resenärer med kollektivtrafik, 
fotgängare och cyklister. Komplementärt förhållande till 
Bodens centrum. Torpgärdans västra industriområde har 
ett strategiskt skyltläge mot riksväg 97. Detta bör beaktas 
i fortsatt utveckling av området.

VFK5 Torpgärdan östra industriområde
Verksamhetsområde med blandade verksamheter. Områ-
det har ett strategiskt skyltläge mot riksväg 97. Detta bör 
beaktas i fortsatt utveckling avområdet.

 V1 centrum för hästverksamhet
Befintligt verksamhetsområde primärt för utveckling av 
hästverksamhet med befintliga hästanläggningar, trä-
nings- och rekreationsytor. Inom området finns
även möjligheter för bostadsutveckling med hästhållning.

V2 Kårbacken/Älvbrinken
Kårbacken lämpar sig främst för volymkrävande verk-
samheter och kontor. Viss sällanköpshandel ses som 
lämplig. Inom utpekat område finns i övrigt stora ytor för 
större etableringar. Inom området finns även multiarena 
vars expansionsmöjligheter ska beaktas.

V3 Kaptensgatan
Verksamhetsområde för främst handel. Kaptensgatan har 
ett centralt läge vilket gör att området kan nås genom 
gång, cykel och kollektivtrafik. Kaptensgatan ska ha en 
kompletterande roll till centrum, Torpgärdan och Uggle-
gatan. Strategiskt läge med lokalisering vid riksväg 97.

V4 Moråsen och bangårdsområdet
Befintligt verksamhetsområde som omfattar träföräd-
lingsverksamhet och bangårdsområdet. Moråsen har goda 
förbindelser till övergripande väginfrastruktur genom 
Moråsleden och väg 356 samt anslutning till
industrijärnvägsspår. Området belastas till viss del av 
förorenad mark.

V5 centrum
Befintligt verksamhetsområde för främst utveckling av 
handel och kontor.
Inom förtätning- och kompletteringsområde Boden. 

V6 område för turismverksamhet
Verksamhetsområde för främst turistverksamhet.

V7 Boden Business Park
Befintligt verksamhetsområde med expansions möjlighe-
ter för kontor och industri. Verksamhetsområdet har god 
tillgång till övergripande transportinfrastruktur genom 
riksväg 97. Genom tillgången till kraftnät för el finns 
potential för elintensiv verksamhet.
Inom förtätning- och kompletteringsområde Sävast. 

V8 Garnisområdet
Befintligt verksamhetsområde med utvecklingspotential 
för framförallt kontor. I området idag finns främst kontor, 
men även skolverksamhet. Området har även
bra förutsättningar för andra verksamheter. Området har 
ett centralt läge i Bodens tätort vilket innebär goda möj-
ligheter för gång, cykel och kollektivtrafik.
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V1 centrum för hästverksamhet
Befintligt verksamhetsområde primärt för utveckling av 
hästverksamhet med befintliga hästanläggningar, trä-
nings- och rekreationsytor. Inom området finns
även möjligheter för bostadsutveckling med hästhållning.

V2 Kårbacken/Älvbrinken
Kårbacken lämpar sig främst för volymkrävande verk-
samheter och kontor. Viss sällanköpshandel ses som 
lämplig. Inom utpekat område finns i övrigt stora ytor för 
större etableringar. Inom området finns även multiarena 
vars expansionsmöjligheter ska beaktas.

V3 Kaptensgatan
Verksamhetsområde för främst handel. Kaptensgatan har 
ett centralt läge vilket gör att området kan nås genom 
gång, cykel och kollektivtrafik. Kaptensgatan ska ha en 
kompletterande roll till centrum, Torpgärdan och Uggle-
gatan. Strategiskt läge med lokalisering vid riksväg 97.

V4 Moråsen och bangårdsområdet
Befintligt verksamhetsområde som omfattar träföräd-
lingsverksamhet och bangårdsområdet. Moråsen har goda 
förbindelser till övergripande väginfrastruktur genom 
Moråsleden och väg 356 samt anslutning till
industrijärnvägsspår. Området belastas till viss del av 
förorenad mark.

V5 centrum
Befintligt verksamhetsområde för främst utveckling av 
handel och kontor.
Inom förtätning- och kompletteringsområde Boden. 

V6 område för turismverksamhet
Verksamhetsområde för främst turistverksamhet.

V7 Boden Business Park
Befintligt verksamhetsområde med expansions möjlighe-
ter för kontor och industri. Verksamhetsområdet har god 
tillgång till övergripande transportinfrastruktur genom 
riksväg 97. Genom tillgången till kraftnät för el finns 
potential för elintensiv verksamhet.
Inom förtätning- och kompletteringsområde Sävast. 

V8 Garnisområdet
Befintligt verksamhetsområde med utvecklingspotential 
för framförallt kontor. I området idag finns främst kontor, 
men även skolverksamhet. Området har även
bra förutsättningar för andra verksamheter. Området har 
ett centralt läge i Bodens tätort vilket innebär goda möj-
ligheter för gång, cykel och kollektivtrafik.
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Bredband
Nuläge
Behovet av bredbandstjänster ökar och tillgången till bra 
bredband avgör ofta var människor väljer att bosätta sig 
eller bedriva verksamhet. Kommunerna har fått en allt 
större roll när det gäller att driva på utvecklingen inom 
området, exempel på detta är möjligheter till bidrag
för att utveckla bredbandstillgången på landsbygd. Även 
plan och bygglagen pekar på kommuneas ansvar för 
samhällsviktig infrastruktur, där bredband ingår som en 
naturlig del likaväl som vägar, el, vatten och
avlopp.

Boden har idag en god tillgång till bredband bortsett från 
enstaka områden. Målsättningen i Boden är densamma 
som den nationella målsättningen, det vill säga att minst 
90% av alla medborgare bör ha tillgång till 100 Mb/s på 
sitt fasta boendeställe år 2020. Utfallet i Boden
har de senaste åren ökat från cirka 55% till 79,3% för 
2015.

Stora delar av bredbandsleveranserna i Boden sker idag 
via ADSL och koaxialnät som beräknas ha god funktion 
idag men framtiden är mer osäker hur länge dessa nät 
är fullgoda för nya tjänster med höga bandbreddskrav. 
ADSL som teknik är dessutom under avveckling där man 
börjat med mindre orter på landsbygden.

Utvecklingsbehov
Med dagens tjänsteutveckling är det sannolikt att målet 
med 100Mb/s är för lågt, framtida tjänster kommer att 
kräva högre hastigheter och nya nätverk måste utformas 
för att klara betydligt högre hastigheter.

Kommunen har byggt bredband i alla större byar på 
landsbygden. En utbyggnad av ett antal mindre byar och 
kompletteringar befintliga nät krävs för att kunna anse 
landsbygden som utbyggd. Reglerna för beviljande av 
bidrag har förändrats och villkoren kräver idag att den
privata medfinansieringen är betydligt större än tidigare. 
Detta gör att anslutningsavgiften ökar kraftigt vilket kan 
försvåra vidare utbyggnader på landsbygden.

I mer centrala delar av Boden är marknaden uppdelad på 
en mängd aktörer. Var för sig har dessa aktörer för liten 
volym varför det är
tveksamt om marknaden kommer att bygga, utöver några 
få lönsamma bostadsområden.

Det finns ett behov samordning mellan de olika aktö-
rerna så att helheten blir bra för hela kommunen samt en 
gemensam strategi för utbyggnad och förutsättningar för 
satsningar där det är svårt att räkna hem en bredbandsut-
byggnad. Här behöver kommunen gå in och stötta när det
gäller samordning och strategi, och det behöver påbörjas 
snarast för att inte få mer akuta frågor i nätet i sin helhet. 
Kommunens egna aktiviteter på bredbandsområdet sker 
idag via bostadsstiftelsen, energibolaget och
Kommunledningsförvaltningen. Dessa aktiviteter kan 
med fördel samordnas för att nå synergieffekter.

För att nå kommunens syften med samordningen finns det 
några kärnvärden som måste finnas med i strategin:

• Strategin ska i första hand bidra till att det sker utbygg-
nader på orter eller stadsdelar där det inte kommer att ske 
någon utbyggnad av befintliga marknadsaktörer eller där 
befintliga infrastrukturer för fast bredband monteras ner.

• De nät som byggs ska vara robusta och klara framtida 
behov av ökad bandbredd. 

• Anslutningsavgifterna för abonnenter på landsbygden 
bör vara på samma nivå som i mer centrala delar av 
Boden.

• Strategin ska bidra till att utveckla tillgången till bred-
band på landsbygden och centrala delar av Boden. 

• Anslutningsgrad och stort intresse från privatpersoner 
och företag ska vara en parameter i prioriteringen.

• Strategin ska i första hand bidra till att de nät som 
etableras är öppna med flera konkurrerande tjänsteleve-
rantörer. I det fall finansieringen av utbyggnad kräver 
ett stängt nät ska stängningen vara tidsbegränsad och 
slutkundsvillkoren ska vara förmånliga under hela den 
stängda perioden.

25. Teknisk försörjning
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Vatten- och avloppsförsörjning
VA-huvudmannen levererar tre olika typer av allmänna 
vattentjänster: dricksvatten, spillvatten och dagvatten. 
Verksamhetsområde finns upprättat för dricksvatten och 
avlopp. Av kommunens befolkning är cirka 90 procent 
anslutna till kommunalt VA.

Översiktsplaneringen i Bodens kommun har planerings-
horisont till år 2025. VA-utveckling sker normalt med 
längre tidsperspektiv eftersom ledningsnät förväntas vara 
i bruk åtminstone mellan 70 till 100 år. Processanlägg-
ningar, exempelvis byggnader och utrustning i vattenverk 
har ofta en kortare livslängd, cirka 25 till 40 år, men 
genom renoveringsåtgärder förlängs livslängden och i 
praktiken är det ovanligt med drastiska förändringar av 
det befintliga VA-systemets lokalisering. Översiktspla-
nearbetet har samordnats med arbetet med kommunens 
VA-plan. Stor del av förslag till bebyggelse omfattas av 
verksamhetsområden för vatten och avlopp. Områden för 
bostäder och verksamheter som ej ligger inom verksam-
hetsområden för vatten och avlopp specificeras särskilt i 
beskrivning och frågan bör utredas särskilt.

Det är viktigt att säkerställa långsiktig tillgång till dricks-
vatten av god kvalitet. I Bodens kommun finns ett vat-
tenskyddsområde som skyddas enligt 7 kap. 21 och 22 §§ 
miljöbalken. Det finns även ett flertal grundvattentäkter 
som har status av skyddsområden.

Dagvatten
I en framtid med ett varmare och blötare klimat med fler 
kraftiga regn än idag så är det viktigt att säkerställa en 
långsiktigt hållbar dagvattenhantering. Dagvattennätet 
kan i framtiden behöva dimensioneras utifrån förändrade 
förutsättningar med ökad nederbörd och fler nollgenom-
gångar. Förtätning innebär ofta en högre andel hårdgjorda 
ytor vilket innebär att dagvatten inte kan infiltreras i 
marken. Med anledning av det kommer att bli allt vanli-
gare med kraftiga skyfall i framtiden så är det viktigt att 
ställa höga krav på en väl genomtänkt och fungerande 
dagvattenhantering i samband med förtätning i kommu-
nens tätorter. 
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Rekommendationer:
• Vid exploatering inom vattenskyddsområde ska skydds-
föreskrift följas (25 FS2010:959 A 58). Om det bedöms 
vara nödvändigt ska åtgärder genomföras för att säker-
ställa att grundvattnet inte påverkas negativt.
• Vid exploatering inom skyddsområde för grundvatten-
täkter ska risk för negativ påverkan på grundvattnet 
utredas innan exploatering. Om det bedöms nödvändigt 
ska det i detaljplan regleras vilka åtgärder som ska ge-
nomföras för att undvika negativ påverkan.

Rekommendationer:
• Vid exploatering och planering i tätorter ska frågor om 
hantering och rening av dagvatten särskilt uppmärksammas.
• Dagvatten ska i första hand omhändertas inom respektive 
fastighet.
• Grönstrukturens betydelse för infiltration av dagvatten ska 
uppmärksammas vid förtätning.



Hållbart och tillgängligt
Idag finns ett väl utbyggt lokalt kollektivtrafiknät för buss 
och det finns stor potential att förbättra pendlingsmöjlig-
heterna med kollektivtrafik när de framtida järnvägssats-
ningarna blir verklighet. Fortsatt utveckling av kollek-
tivtrafiken där en större andel personresor sker med buss 
eller tåg är en viktig hållbarhetsfråga. Genom att kunna 
erbjuda effektiva kollektivtrafikresor kan klimatpåverkan 
minskas samtidigt som tillgängligheten till en arbetsmark-
nad med en större mångfald av olika yrken förbättras. Det 
är särskilt viktigt för att fler ska kunna bo i Bodens kom-
mun och göra karriär och arbeta inom yrken som matchar 
deras kompetens, utbildning och preferenser. Att både 
kvinnor och män kan delta fullt ut på arbetsmarknaden är 
viktigt för att stärka den ekonomiska jämställdheten. Kol-
lektivtrafiksystemet ska därför präglas av en hög tillgäng-
lighet och hög turtäthet. Bättre sammankoppling mellan 
olika trafikslag ska bidra till hela resan perspektivet och 
till att öka kollektivtrafikens attraktivitet för alla.

Det nationella målet om en fossiloberoende fordonsflotta 
år 2030 innebär att stora omställningar måste göras. 
Framför allt handlar det om att resorna inom kommunen 
måste bli mer energieffektiva genom att människor väljer 
andra trafikslag än bilen. Kommunen är dock stor till 
ytan vilket gör att vissa bilresor kan vara svåra att ersätta. 
I dessa fall handlar det om att förespråka klimatsmarta 
resor genom användande av förnybara drivmedel.

Bebyggelseutvecklingen spelar stor roll för förutsättning-
arna att nyttja hållbara transportsätt. Utvecklingen i kom-
munen måste ses i ett helhetsperspektiv där trafik- och 
infrastrukturfrågor är en viktig del. 

Gång- och cykelvägnätet i kommunen är relativt väl 
utvecklat med cirka 9 mil kommunala och 2,5 mil statliga 
gång- och cykelvägar. Från Bodens centrum utgår sex 
cykelstråk via vilka såväl olika stadsdelar inom Bodens 
tätort som andra tätorter i kommunen kan nås. Utgångs-
punkten för kommunens trafikplanering är att det ska vara 
enkelt, attraktivt och trafiksäkert att gå och cykla i Bo-
dens kommun. Konkret innebär detta att eftersträva gena 
och tilltalande gång- och cykelvägar med hög standard 
genom att prioritera drift och underhåll året runt. 

Tryggt och säkert
En tät bebyggelsemiljö ställer höga krav på trafiksäker-
heten. Människor möts på mindre ytor och konflikterna 
mellan trafikslag blir fler. Det nationella trafiksäkerhets-
målet till år 2020 innebär att antalet dödade ska halveras 
och antalet allvarligt skadade ska minska med 25 procent 
mellan år 2007 till 2020. Ökad hastighetsefterlevnad är 
den enskilt viktigaste faktorn för att nå båda målen och 
ett ökat fokus på oskyddade trafikanter är centralt för att 
nå målet om färre mycket allvarligt skadade. Detta inne-
bär att gång och cykeltrafikanter ska prioriteras i den täta 
miljön. En tätare miljö ställer även krav på en prioritering 
av användargrupper för trafik och parkering. Trygghet är 
en viktig aspekt vid utveckling och underhåll av gång- 
och cykelvägnätet där framför allt belysningsåtgärder bör 
prioriteras. 

26. Trafik och infrastruktur

Inriktning för trafik och infrastruktur: 
• Utgångspunkt för fortsatt planering ska vara ett håll-
bart, tillgängligt, tryggt och säkert trafiksystem.
• Utvecklingen av transportinfrastrukturen ska bidra till 
en långsiktigt hållbar utveckling.
• Olika kollektivtrafikslag ska komplettera varandra och 
samordning av biljettsystem och tidtabeller bör ske för 
att hela resan ska fungera.
• Utbyggnad av gång- och cykelvägnätet ska prioriteras 
vid exploatering.
• Kontinuerligt underhåll av gång- och cykelvägar 
stärker möjligheterna att färdas till fots och med cykel 
året runt.
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Markreservat för infrastruktur
Nedan redovisas markreservat för infrastruktur. Markre-
servaten syftar till att säkerställa infrastruktursatsningar 
som kan komma att genomföras inom planperioden. 
Benämningar hänvisar till plankarta. 

Ombyggnation riksväg 97 (R1, R2 och R3)
Reservat för sista etapp av ombyggnation av riksväg 97 
till mötesfri väg, sträckan Boden- Luleå. Markreservatet 
avser parallellväg samt tillkommande trafikplatser på 
sträckan Södra Sunderbyn- Sävast.  

Dubbelspår järnväg (R4)
Markreservat för dubbelspårsutbyggnad av järnväg för 
sträckan Boden- Luleå. 
Rekommendationer: Markreservatet är ungefärligt och 
gränserna är inte exakta. Det kan därför vara möjligt 
med  utveckling inom reservatet. En sådan utveckling 
förutsätter utredningar genom exempelvis detaljplane-
läggning för att säkerställa att planerad utveckling inte 
försvårar dubbelspårsutbyggnad.

Koppling rv 97 - utredningsområde för verksamheter 
Svartbyn (R5)
Markreservatet avser att säkerställa förbindelse 
mellan verksamhetsområde Svartbyn samt trafikplats 
Södra Svartbyn och riksväg 97. Befintliga vägar som ger 
koppling mellan det tänkta verksamhetsområdet och riks-
väg 97 har i dagsläget inte den standrard och trafiktålighet 
som erfodras. Möjlighet kan finnas att på sikt utveckla 
en godsterminal vid befintlig mötesstation på stambanan 
söder om Gamla Lulevägen som kan tillgodose behovet 
av effektiva transporter. Markreservatets dragning har 
föreslagits med utgångspunkten att minimera påverkan på 
det rörliga friluftslivet omkring Gruvberget.
Rekommendationer: Vid eventuell fortsatt detaljplane-
läggning och genomförande ska allmänhetens tillgänglig-
het till friluftsområdet Gruvberget säkerställas. I detta 
arbete ska även skoterlederna beaktas. Det är också 
viktigt att påverkan på närboende minimeras. 

R5

R4

R3

R2

R1

Figur 12: 
Markreservat för infrastruktur
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Planering för stärkt infrastruktur: Boden 
noden
Boden är en viktig knutpunkt för transporter av såväl 
människor som gods på väg och järnväg. Fortsatt ut-
veckling och utbyggnad av transportinfrastrukturen har 
stor betydelse för att åstadkomma en långsiktigt hållbar 
utveckling. I Boden möts idag stambanan genom övre 
Norrland, Malmbanan och Haparandabanan. I framti-
den kan satsningar såsom Norrbotniabanan, dubbelspår 
sträckan Boden-Luleå och persontrafik på Haparandaba-
nan ytterligare stärka kommunens position som en viktig 
knutpunkt. Kommunens nodfunktion innebär mycket 
goda förutsättningar för att utgöra ett 
logistiskt center i regionen.  

Stationslägen för utredning
Persontrafik på Haparandabanan kan långsiktigt komma 
att innebära ett behov och efterfrågan av ytterligare 
statationsläge inom Bodens centralort. Översiktspla-
nen föreslår ett antal potentiella lägen för station som i 
efterkommande arbete bör utredas och synkroniseras med 
arbetet med framtagande av fördjupad översiktsplan med 
tillhörande trafik- och parkeringsstrategi. 

                                 Dubbelspårsutbyggnad Boden- Luleå

                                 Persontrafik Haparandabanan

                                   Norrbotniabanan

                                   Ombyggnation riksväg 97

Boden södra

Södra Svartbyn

 

Svartbyn 1

Svartbyn 2

Boden Södra

Figur 13: Utpekade områden för lokaliseringsutredning 
avseende stationslägen. 
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Svartbyn 1

Svartbyn 2

Boden Södra

Figur 13: Utpekade områden för lokaliseringsutredning 
avseende stationslägen. 

Viktiga kommunikationssamband
Kommunens storlek ställer krav på ett effektivt transport-
system som kopplar ihop kommunens delar och kommu-
nen med andra kommuner i regionen. Kommunkations-
sambanden sträker kommunens kärnområden, där den 
främsta bebyggelseutvecklingen föreslås. 

. 

Sävast 1

Sävast 2

Prioriterat kommunikationssamband som stärker kom-
munens kärnområden är stråket längs med Luleälvdal, det 
vill säga riksväg 97 och väg 616. Även stråket längs väg 
356 med koppling till Kalix och Älvsbyn samt fortsätt-
ning till Gunnarsbyn är ett prioriterat kommunikations-
samband. Stråket längs väg 383 är också ett viktigt sam-
band som ansluter mot E4:an, Råneå, Luleå och Kalix.  

Figur 14: Utvecklingsstrategi. Denna är närmare beskriven i kap 5.
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Rekommendationer:
• Värdefulla gröna stråk och korridorer i kommunens 
tätorter ska bevaras och kan med fördel kompletteras 
med gång- och cykelvägar eller promenadstråk.
• Vid exploatering i tätorter bör grönstruktur bevaras för 
att möjliggöra infiltration av dagvatten.
• Parker och grönområden på kvartersmark ska möjlig-
göras vid framtagande av detaljplaner.
• Riktlinjer för grönstrukturen i Bodens kommun bör 
tas fram. En värdering av grönstrukturen i Bodens kom-
mun bör genomföras utifrån estetiska,
sociala och ekologiska aspekter. Särskilt värdefulla 
parker, natur- och grönområden och tätortsnära skogar i 
Bodens kommun bör pekas ut.
• Riktlinjer för upptagningsområden för lekparker bör 
arbetas fram.

Definition av tätortsnära skog:
Trädbevuxen mark med ett naturligt fältskikt som helt 
eller till större delen ligger inom eller högst en kilo-
meter utanför en tätort (räknat från tätortsgränsen) Det 
kan handla om ett större skogsområde eller en mindre 
skogsdunge. Den tätortsnära skogen kan ha värden av 
olika slag, exempelvis sociala, biologiska, kulturella 
eller pedagogiska. Det kan också vara skog som inte 
har några värden men som med en viss form av skötsel 
kan få höga värden. Den tätortsnära skogen kan delas 
in i fyra kategorier. Den tätortsnära skogen kan delas in 
i fyra kategorier:
• Husnära skog
• Kvartersskog
• Stadsdelsskog
• Fritids- och rekreationsskog

Friluftsliv definieras vanligtvis som vistelse utomhus i na-
tur- och kulturlandskap för välbefinnande och naturupple-
velser utan krav på tävling. I Sverige är det
övergripande målet för friluftslivspolitiken att med al-
lemansrätten som grund stödja människors möjligheter 
att vistas i naturen och utöva friluftsliv. Inom kommunen 
finns flera friluftsområden samt ett rikt utbud aktiviteter 
som är tillgängliga såväl sommar som vinter. Här kan 
nämnas bland annat Pagla, Gruvberget, Åberget och 
Storklinten samt älvarna. Det finns även ett stort antal 
promenad- och vandringsleder, motionsleder, skidspår 
samt badplatser i kommunen. 

Grönstrukturen bidrar till att skapa attraktiva livsmiljöer 
för kommunens invånare och har såväl estetiska, ekolo-
giska och sociala värden. Gröna strukturer fyller viktiga 
funktioner som offentliga mötesplatser som alla
invånare ska ha tillträde till. God tillgänglighet till grön-
struktur uppmuntrar till rörelse och fysisk aktivitet och 
ger möjligheter till utomhusvistelse, vilket är viktigt ur 
folkhälsosynpunkt. Grönstrukturen bidrar även till att luf-
ten blir renare och erbjuder flera andra viktiga ekosystem-
tjänster. Inom kommunen finns värdefulla gröna stråk och 
korridorer som binder samman olika delar av tätorterna. 
Dessa fyller viktiga funktioner för såväl människor som 
djur och bör därför beaktas vid exploatering.

I en framtid med ett förändrat klimat är parker, natur- och 
grönområden viktiga för infiltration av dagvatten vilket 
minskar risken för översvämningar. Klimatförändringarna 
innebär även risker förknippade med erosion, ras och 
skred varför det kan vara viktigt att bevara befintlig
eller anlägga ny grönstruktur i anslutning till sjöar och 
vattendrag vid exploatering.

Ett grönstrukturprogram kommer att arbetas fram. Detta 
ska utgöra ett kunskapsunderlag för fortsatt planering 
som belyser områdenas sociala värden, ekologiska värden 
och betydelsen för klimatanpassning. Grönstrukturpro-
grammet ska även innehålla utvecklingsprinciper för hur 
miljöerna ska utvecklas. 

27. Grönstruktur och friluftsliv

Rekommendationer:
• Det ska råda jämlika och rättvisa förutsättningar för 
utövande av friluftsliv i Bodens kommun. Utövande av 
friluftsliv ska inte vara förknippat med höga avgifter 
eller kostnader.
• Personer med funktionsnedsättningar ska ges samma 
möjligheter som andra att utöva friluftsliv.
• Vid exploatering inom det som pekats ut som primärt 
utvecklingsområden för bebyggelse ska värdefulla om-
råden för friluftslivet värnas.
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Kommunen har i tematiskt tillägg till översiktsplanen 
pekat ut särskilda områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära läge, så kallade LIS- områden. I ett område 
som utsetts till LIS- område finns utökade möjligheter till 
dispens från strandskyddsbestämmelserna. Förutsättning-
en är att strandskyddets syfte tillgodoses långsiktigt samt 
att planerade åtgärder ger långsiktiga och positiva effek-
ter på sysselsättningen eller bidrar till att bevara servicen 
på landsbygden. 

55 LIS-områden föreslås. Dessa kategoriseras i utpekade 
i kärnområden och viktiga stråk:
• Luleälvsstråket uppströms Bodens tätort till och med 
Bredåkersbyarna
• Svartlåområdet
• Harads och Bodträskfors och uppström Luleälvsstråket
• Luleälvsstråket nedströms Bodens tätort
• Gunnarsbyområdet
• Skogsåområdet
• Övriga landsbygdsområden

LIS- områden behandlas i tematiskt tillägg till 
översiktsplanen samt redovisas i plankartan. 

28. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
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Figur 15: Kärnområden och stråk, utpekade områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 
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DEL F:
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Bad vid Aldersjön
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Miljöbedömningens syfte
Enligt 4 § förordning (1998:905) om miljökonsekvensbe-
skrivningar ska översiktsplaner anses ha sådan betydande 
miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken. En 
översiktsplan ska därför miljöbedömas och en miljökon-
sekvensbeskrivning upprättas. Syftet med en miljöbedöm-
ning är att integrera miljöaspekter i översiktsplanen så att 
en hållbar utveckling främjas. I miljöbedömningen ingår 
bland annat att samråd genomförs och att en miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) upprättas. MKB: n ska sedan
utgöra ett beslutsunderlag och fungera som ett stöd i plan-
processen.

Syftet med denna miljökonsekvensbeskrivning är att 
beskriva och bedöma de övergripande och långsiktiga 
konsekvenserna av de riktlinjer och den markanvänd-
ning som anges i kommunens översiktsplan. Målet är att 
främja en hållbar utveckling i kommunen, i vilken hänsyn 
tas till de ekologiska, ekonomiska och sociala värden som 
kan komma att påverkas. Miljökonsekvensbeskrivningen 
ska även ge förslag på åtgärder som förebygger och 
begränsar negativ miljöpåverkan. I och med att översikts-
planen behandlar kommunens utvecklingsfrågor ur ett
övergripande perspektiv kommer konsekvensbedömning-
en att vara generell och beröra konsekvenser på kom-
munövergripande nivå.

Översiktsplan för Bodens kommun
Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en 
översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. En 
översiktsplan ska ange en kommuns inriktning för en 
långsiktig utveckling av den fysiska miljön och ska ge
vägledning om hur mark- och vattenområden ska an-
vändas samt hur den byggda miljön ska utvecklas och 
bevaras. 

Bodens kommun genomgår sedan 1990-talet en omfat-
tande strukturomvandling och Översiktsplan 2025 för 
Bodens kommun ersätter den äldre översiktsplanen från 
år 1990 samt tidigare fördjupade översiktsplaner. Den nya 
planen syftar till att skapa förutsättningar för en gynnsam 
och hållbar utveckling i kommunen. Bodens kommun har 
haft en positiv befolkningsutveckling sedan år 2009 och 
målet är att befolkningen ska växa med ca 2000 personer 
till år 2025. 

I planförslaget anges en utvecklingsstrategi som tar 
avstamp i Utvecklingsplan 2015-2025 för Bodens kom-
mun. De övergripande utvecklingsstrategierna och den 
långsiktiga intentionen för kommunens mark och vat-
tenanvändning sker i utpekade primära och sekundära 
kärnor, kommunikationssamband (transport och kraftnät), 
ett kärnområde för friluftsliv och turism och utvecklings-
område för bebyggelse, se kapitel 5.

30. Avgränsingar och metod

Miljöbedömningens avgränsning
För att miljökonsekvensbeskrivningen ska bli så rele-
vant och tydlig som möjligt är det viktigt att avgränsa 
dess innehåll till att omfatta översiktsplanens viktigaste 
påverkansfaktorer. Utifrån detta har geografiska, tidsmäs-
siga och sakliga avgränsningar gjorts. Kommunen pekade 
under avgränsningssamrådet med länsstyrelsen i Norrbot-
tens län ut de delar av planen som ansågs kunna medföra 
betydande miljöpåverkan. Dessa utgjordes bl.a. av:

• Etablering och utveckling av industriområden, tätortsbe-
byggelse, transport och elnät.
• Utpekande av turism- och fritidsområden,
• Utveckling av områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära områden (LIS, hänvisning till tematiskt till-
lägg),
• Etablering av vindkraft (hänvisning till tematiskt till-
lägg).

Konsekvensbedömningen kommer att vara generell och 
beröra konsekvenser på kommunövergripande snarare än 
på platsspecifik nivå. Detta i och med att översiktsplanen 
behandlar kommunens utvecklingsfrågor i ett övergri-
pande perspektiv. 

Miljökonsekvensbeskrivningens sakliga avgränsningar 
har formats utifrån de utpekade faktorerna och miljö-
förhållandena i de områden som kan antas komma att 
påverkas betydligt och är indelade i följande kategorier; 
Naturmiljö, Mark och vatten, Landskapsbild, Kultur och 
friluftsliv, Naturresurser (inklusive rennäring), Hälsa och 
livsmiljö, Klimat och riskfaktorer, Försvarsintressen och 
Infrastruktur. Miljökonsekvenserna av de båda tilläggs-
planerna kommer att bedömas separat i respektive tillägg.
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Geografiskt begränsas miljökonsekvensbeskrivningen till 
att i huvudsak omfatta Bodens kommuns administrativa 
gräns. I enskilda fall kan det dock vara relevant att stu-
dera konsekvenserna på ett större geografiskt område t.ex. 
berörda älvar och transportstråk.

Tidshorisonten i miljökonsekvensbeskrivningen följer i 
huvudsak samma tidshorisont som används för översikts-
planen, vilket är fram till 2025.

Metod
Konsekvensbedömningen av de olika kategorierna grun-
dar sig i och redovisas med utgångspunkt i en femgradig 
skala, se kapitel 33. Planförslaget innebär sammantaget 
en förändring av markanvändningen och bedömningen 
görs utifrån att den planerade markanvändningen realise-
ras i sin helhet. Konsekvenserna bedöms utifrån omfatt-
ningen av påverkan samt värdet på det område eller miljö 
som påverkas. Detta innebär att konsekvenserna av små 
intrång i områden av högt värde kan bedömas bli stora 
medan konsekvenserna av stora intrång i områden med 
lågt värde kan bedömas blir små eller obetydliga. Det 
är viktigt att betona att bedömningarna är förknippade 
med viss osäkerhet och bygger på kommunens planerade 
utveckling.

31. Nollalternativ

Nollalternativet innebär att nuvarande, inaktuella över-
siktsplan från 1990 med tillägg, trots dess brister, fortsät-
ter att gälla och att utveckling kommer att ske utan en 
strategisk planering. Detta kommer troligen innebära att 
utvecklingen, till skillnad mot vad som blir fallet med den 
föreslagna översiktsplanen, kommer bli mer slumpartad 
och inte genomföras i ett sammanhang. Den äldre planen 
är inte heller aktuell avseende samhällsförutsättningar 
eller de nuvarande politiska målsättningarna och nollal-
ternativet innebär därför att samhällsutvecklingen i kom-
munen i framtiden kommer att ske utan stöd i en över-
siktsplan. En sådan slumpartad utveckling gör det svårt 
att nå målsättningen: en gynnsam och hållbar utveckling i 
kommunen.

Den föreslagna översiktsplanen förespråkar utveckling i 
primära och sekundära utvecklingskärnor där stor del av 
befintlig infrastruktur kan användas eller vidareutvecklas. 
Med en mer slumpartad utveckling kan kostnaden för 
samhällsservicen öka till följd av att infrastruktur, som 
t.ex. vatten- och avloppssystem, inte kan utvecklas på ett 
strategiskt och kostnadseffektivt sätt. Detta kan t.ex. leda 
till fler enskilda avloppsanläggningar, ökade kostnader 
för skolskjuts eller hämtning av hushållsavfall. En spridd 
utveckling minskar också möjligheten att skapa attraktiva 
kollektivtrafikstråk.

I nollalternativet finns heller inget tematiskt tillägg för 
LIS eller vindbruk. Det medför att nollalternativet inte 
skapar de förutsättningar till landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen eller vindbruk som den föreslagna pla-
nen gör.

En mer slumpartad utveckling kan utifrån ovanstående 
kortfattat sägas innebära att:
• De positiva effekter på luftkvaliteten som ett ökat kol-
lektivtrafikresande medför, uteblir.
• Större negativ påverkan på vattenförekomster om 
gemensamma avloppslösningar inte kan genomföras i ett 
sammanhang.
•  Ökade kostnader för samhällsservice.
•  Sämre möjligheter till utveckling av näringslivet, som 
t.ex. utveckling av turism.
•  Sämre möjligheter till en hållbar utbyggnad av vind-
bruk.
• Sämre möjligheter till landsbygdsutveckling i strand-
nära läge.

Det är alltså mycket angeläget att upprätta en ny plan för 
det kommunövergripande utvecklingsarbetet.
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Rimliga alternativ
I miljöbedömningar av planer och program ska rimliga 
alternativ identifieras, beskrivas och bedömas, med hän-
syn till planens eller programmets syfte och geografiska 
räckvidd. Syftet med att ta fram alternativ inom ramen för 
miljöbedömningen är att strategiska val ska kunna göras 
och motiveras i ett tidigt skede, innan beslut fattas på 
projektnivå.

Under översiktsplanens programskede och i arbetet med 
LIS-plan, vindbruksplan och utvecklingsplan för kommu-
nen har olika alternativ lyfts fram och vägts mot varandra 
avseende delar av planen. Planeringen har skett med 
utgångspunkt i en omfattande analys av kommunens sam-
hällsfunktion och framtidsutveckling. Medborgardialog 
har förts genom bland annat enkätundersökning, se del A. 

I miljöbedömningen ställs inte förslaget mot några andra 
tydliga alternativ. Beroende på den strategiska karaktären 
hos en översiktsplan är det inte heller vanligt att alter-
nativa planer tas fram med samma detaljeringsgrad som 
planförslaget, alternativ avser istället strategiska vägval 
eller markanvändningen i enskilda utpekade områden. 
Enskilda utpekade områden kan också ställas som al-
ternativ mot varandra både i samrådsskedet och senare 
när exempelvis utredningsområdena för bebyggelse ska 
utredas. Alternativ kan också avse formuleringen av 
översiktsplanens riktlinjer. På den strategiska nivån för 
Boden kan resonemang föras kring till de strategiska val 
som gjorts i planförslaget och hur alternativa strategiska 
val skulle kunna se ut. I huvudsak handlar det om vad 
kommunen vill prioritera och omfattning på den utpekade 
markanvändningen.

Istället för de valda primära och sekundära kärnorna skul-
le kommunen kunna välja antingen färre eller fler noder 
att fokusera på. Den tillgänglighets- och funktionsanalys 
som ligger till grund för strategin är emellertid grundlig 
och strategin förefaller därför välbalanserad.

Likaså pekar utvecklingsstrategin ut ett antal kommuni-
kationsstråk som särskilt viktiga. Även här har kommu-
nen utifrån analyserna gjort en bedömning av stråk som 
är av störst betydelse för gods- och persontransporter och 
en väl fungerande arbetsmarknad. Alternativen skulle 
vara att antingen fokusera på färre stråk, fler stråk eller 
andra stråk än de nu utpekade. Även här bygger strategin 
på en process där alla stråk analyserats och prioriterats 
utifrån kommunens övergripande tillgänglighets- och 
funktionsanalys.

Kärnområdet för friluftsliv och turism som det ser ut i 
förslaget är ett politiskt beslut som bygger på en dialog 
med medborgare och näringsliv i kommunen. När det gäl-
ler kärnområdet går det att peka på alternativ både avse-
ende områdets omfattning och möjlig annan markanvänd-
ning. Kärnområdet innefattar bland annat Haradskölen, 
som har ett av de bästa vindkraftslägena i kommunen och 
kommunen skulle därför antingen kunna peka ut området 
som vindkraftsområde eller genom riktlinjerna välja att 
både prioritera vindkraft och friluftsliv i det fall detta går.

Utvecklingsområdena för bebyggelse, för både bostäder 
och verksamheter, bygger på en analys av vilka de mest 
attraktiva tillväxtområdena i kommunen är och på en ana-
lys av var det är möjligt att skapa befolkningstillväxt, nä-
ringslivsutveckling och landsbygdsutveckling med minsta 
möjliga miljöpåverkan. Även här skulle principalternativ 
kunna innefatta antingen fler och större utvecklingsområ-
den, eller betydligt färre och mer avgränsade områden.

Som framgår av resonemanget ovan har kommunen 
genom förutsättningsanalysen och medborgardialogen 
i programskedet valt ett planförslag som bygger på ett 
gediget kunskapsunderlag och en bred analys och valt att 
presentera en plan som bedöms ge bäst förutsättningar att 
uppnå kommunens målsättningar. 
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Kommunal planering
Kommunfullmäktige har antagit ett antal kommunpro-
gram som tillsammans utgör den långsiktiga styrningen i 
kommunen och som den nya översiktsplanen utgår från. 
De långsiktiga kommunprogrammen/planerna är Ut-
vecklingsplan, Strategisk plan och verksamhetsplaner, se 
kapitel 2. Översiktsplanen följer även att antal regionala 
styrdokument och planeringsunderlag som t.ex. VA-plan 
och Regional vattenförsörjningsplan.

Under 2009-2010 ändrades bestämmelserna för strand-
skydd genom införandet av LIS-områden. Kommunen har 
i ett tematiskt tillägg till planförslaget föreslagit ett antal 
LIS-områden och en mer detaljerad redovisning av dessa 
finns tillgänglig i Landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen. Tematiskt tillägg till Översiktsplan 2025 Bodens 
kommun.

Kommunen arbetar även parallellt med en revidering av 
den gällande vindbruksplan som kommer att bli ett tema-
tiska tillägg till den nya översiktsplanen. Tidigare gällan-
de fördjupningar och tillägg till den äldre översiktsplanen 
kommer i och med antagande av föreliggande strategiska 
översiktsplan sluta att gälla. 

Strategiska mål

Regionala mål
Länsstyrelsen i Norrbottens län beslutade i december 
2011 om en ny regional utvecklingsstrategi. Den regio-
nala utvecklingsstrategin för hållbar framtid i Norrbotten 
2020 är det övergripande strategidokumentet för hållbar 
tillväxt i länet. Övriga regionala styrdokument listas i 
kapitel 2.

Kommunala mål
I Utvecklingsplan för Bodens kommun 2020-2025, anta-
gen av fullmäktige 2014-04-07, anges en ny vision för 
kommunen - År 2025 har Boden mer än 30 000 invånare 
och är en växande kommun som förknippas med ut-
veckling, trygghet och livskvalitet. Visionen innebär att 
Bodens kommun ska växa med cirka 2 000 personer fram 
till år 2025. För att uppnå visionen redovisas även en stra-
tegisk plan för Bodens utveckling med kraftsamling inom 
fyra områden:
• Utbildning och kunskap
• Näringsliv och arbetsliv
• Välfärd och hälsa
• Människa och miljö

Miljömål
Miljöarbetet i Sverige kan sammanfattas i ett övergri-
pande generationsmål och 16 nationella miljökvalitets-
mål. Miljökvalitetsmålen uttrycker det miljötillstånd som 
eftersträvas i det svenska samhället och ska ange riktning 
för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. En miljö-
konsekvensbeskrivning ska innehålla en beskrivning av 
hur relevanta miljökvalitetsmål och annan miljöhänsyn 
beaktas i planförslaget. För Bodens kommun anses 13 av 
de 16 nationella miljömålen relevanta. Bodens kommun 
har även antagit som lokalt miljömål att andelen öppet 
odlingslandskap i kommunen ska vara lika stort som år 
2000.

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft  
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Säker strålmiljö
Ingen övergödning
Levande skogar och vat-
tendrag

Grundvatten av god kvalité
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
God bebyggd miljö
Ett rikt växt och djurliv

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna i 5 kap. miljöbalken anger den 
kvalitet på miljön som ska uppnås vid en viss tidpunkt. 
Miljökvalitetsnormerna kan ange bindande gränsvärden 
eller målsättningar för miljökvaliteten. Normerna kan 
också vara av indikativ karaktär eller anges såsom övriga 
normer. De fyra olika normtyperna har olika juridiska 
status, där gränsvärdsnormerna är juridiskt bindande i 
prövnings- och planeringsprocesser. Huvudansvaret för 
att normerna uppfylls och efterlevs vilar på myndigheter 
och kommuner enligt 5 kap. 3 § miljöbalken. Kommunen 
ska därför i sin kommunala planering följa och ta hänsyn 
till normerna. Idag finns sex förordningar om miljökvali-
tetsnormer:
• Havsmiljöförordningen (2010:1341)
• Luftkvalitetsförordningen (2010:477)
• Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vat-
tenmiljön
• Förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och 
musselvatten
• Förordning (2004:675) om omgivningsbuller
• Badvattenförordningen (2008:218)

I denna miljökonsekvensbeskrivning är det relevant att 
belysa påverkan på miljökvalitetsnormer enligt luftkva-
litetsförordningen och förordningen om förvaltning av 
kvaliteten på vattenmiljön.

32. Bedömningsgrunder
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Miljökvalitetsnormer för ytvatten och grundvatten
Det övergripande målet för vattenförvaltningsarbetet är 
att för alla vattenförekomster uppnå de beslutade miljö-
kvalitetsnormerna till år 2015 eller senast till år 2027, dvs 
god ekologisk status och god kemisk status, eller poten-
tial om det rör sig om konstgjorda eller kraftigt modifiera-
de vattenförekomster. Klassificering av vattenförekomster 
skedde 2015 av Vattenmyndigheterna.

Miljökvalitetsnormer för luftkvaliteten
Miljökvalitetsnormerna för luft innehåller gränsvärden 
och målsättningar som innebär att luften ska vara så ren 
att människors hälsa samt natur och miljö inte skadas. 
I Bodens kommun förekommer luftföroreningar fram-
förallt i centralorten Boden. Det beror på att trafiken är 
mer intensiv i centralorten än på andra håll i kommunen 
vilket ger upphov till luftföroreningar, både från utsläpp 
av avgaser och på grund av partiklar som slits upp från 
vägbanan. Luftföroreningar kan även orsakas av vedeld-
ning och från industrier, detta bedöms dock inte vara en 
lika stor källa till föroreningar som vägtrafiken.

Förekomsten av farliga ämnen i luften i Boden ligger 
under gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft. 
Bedömningen av översiktsplanens påverkan på miljökva-
litetsnormer enligt luftkvalitetsförordningen redovisas i 
kapitel 35.

Riksintressen
Den kommunala planeringen ska verka för att mark- och 
vattenområden som utgörs av riksintresse enligt 3 och 4 
kap. miljöbalken tillgodoses. Dessa områden av nationell 
betydelse ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder 
som påtagligt skadar de aktuella värdena i respektive 
område.

Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest värdefulla 
naturtyper och arter. För att vidta åtgärder eller bedriva 
verksamheter som direkt eller indirekt kan påverka miljön 
inom ett Natura 2000-område krävs tillstånd enligt 7 kap. 
28-29 §, miljöbalken. Även dessa områden klassas som 
riksintresse enligt 4 kap. miljöbalken.

Inom Bodens kommun finns ett flertal riksintressen och 
Natura 2000 områden utpekade. Dessa redovisas i del C. 
Där redogörs även för hur kommunen avser att säkerställa 
dessa områden och värden.
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I detta avsnitt beskrivs bedömda miljökonsekvenser på de 
miljöaspekter där ett genomförande av översiktsplanen 
kan antas få en betydande miljöpåverkan. Miljöaspek-
terna har grupperats i olika avsnitt. Därefter beskrivs på-
verkan och konsekvenser till följd av de förändringar som 
föreslås i planen. Slutligen beskrivs de åtgärder som kom-
munen redan vidtagit samt viktiga åtgärder i det fortsatta 
planeringsarbetet. Konsekvensbedömningen grundar sig 
i och redovisas med utgångspunkt i en femgradig skala, 
se figur 16 nedan. Beskrivningen av graderna i skalan 
anpassas efter de olika kategorierna och konsekvenserna 
redovisas i tabeller i sina respektive avsnitt.

Värderingen av konsekvenser görs för varje miljöaspekt 
och i en samlad bedömning för hela översiktsplanen. Vär-
deringen baserar sig på befintlig tillgänglig information 
om delområdenas och dess närområdes karaktär, värden 
och känslighet. Erfarenhet och synpunkter framkomna 
vid samråd kommer att vägas in i värderingen.

33. Miljöpåverkan

Stora negativa kon-
sekvenser

Måttliga negativa 
konsekvenser

Små negativa konse-
kvenser

Obetydliga 
konsekvenser

Positiva 
konsekvenser

Figur 16. Konsekvensbedömningen redovisas i en femgradig skala där gradernas beskrivning anpassas i vart 
och ett av kapitlets avsnitt.

              
118



Bodens centrum
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Naturmiljö
I det här avsnittet redogörs för miljöaspekterna växt- och 
djurliv, biologisk mångfald och skyddad natur.

Den nya översiktsplanens påverkan på naturmiljö och 
skyddad natur inom kommunen beror främst på ian-
språktagande och fragmentering av naturområden genom 
bebyggelse i utpekade LIS-områden, vindkraftområden, 
områden för bebyggelse samt ny infrastruktur. Påverkan 
består framförallt i platsspecifika ingrepp för anläggning 
men även av att barriärer skapas och förstärks. Växt- och 
djurlivet varierar mellan de platser som berörs av planen 
och därmed även konsekvenserna på de enskilda platser-
na. De platsspecifika konsekvenserna bedöms inte i detta 
skede utan utreds i detalj inför bygglov och miljötillstånd 
eller i detaljplaner.

Åtgärder
Värdefulla naturområden i kommunen ska bevaras för 
framtida generationer. För att strandskyddets syfte ska 
tillgodoses långsiktigt måste, trots utpekandet av LIS-
områden, strandskyddsdispens sökas eller strandskyddet 
upphävas inom en detaljplan, vid en planerad åtgärd. För 
att minska påverkan i LIS-områden ska vegetationsridåer 
sparas vid strandkanten för fri passage närmast stranden. 
Passagen ska skydda den känsliga stranden och dess växt- 
och djurliv, se MKB för LIS-plan.

Konsekvenser av föreslagen plan
I översiktsplanen pekas ett flertal områden för bebyggelse 
ut. Inom befintlig bebyggelse i framför allt Boden innebär 
det att tätortsnära natur ianspråktas och befintliga barriä-
rer förstärks. I övrigt innebär det att mindre områden av 
obebyggd natur i form av skog, odlingsmark och älv- och 
sjönära lägen tas i anspråk i varierande grad. De utpekade 
områdena är av begränsad storlek och i huvudsak belägna 
i anslutning till befintlig bebyggelse. I ett kommunöver-
gripande perspektiv innebär det att planerade utrednings-
områden för bebyggelse inte kommer att medföra några 
större ingrepp i orörda naturmiljöer.

Huvuddelen av de verksamhetsområden som pekas ut 
i översiktsplanen utgörs av befintliga områden där viss 
utbyggnad eller förtätning föreslås. Även nya områden 
föreslås som framtida verksamhetsområden. De utgörs 
helt eller delvis av skogsmark och små odlingsmarker, 
ofta i älvnära lägen med god tillgång till transportinfra-
struktur. I ett kommunövergripande perspektiv innebär 
det att planerade verksamhetsområden inte kommer att 
medföra några större ingrepp i orörda naturmiljöer.

I det tematiska tillägget vindbruksplan pekas tre 
områden ut för etablering av storskalig vindkraft. Etable-
ring av vindkraft medför att naturområden tas i anspråk 
för byggnation, dock utgör sådan anläggning endast en 
liten andel av de enskilda områden som pekats ut. I ett 
kommunövergripande perspektiv innebär det att etable-
ring av vindkraft inte kommer att medföra några större 
ingrepp i orörda naturmiljöer.

De sju huvudområden som pekas ut som lämpliga för 
landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) motsvarar 
knappt 3 % av den totala ytan strandskyddsområde inom 
kommunen. De enskilda områdena som tas i anspråk är 
små och innebär en förtätning och utvidgning av befintlig 
bebyggelse. Det innebär att bebyggelse i dessa områden 
inte kommer medföra några större ingrepp i samman-
hängande, orörda naturmiljöer.
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Konsekvenser av nollalternativet
I ett kommunövergripande perspektiv skulle nollalterna-
tivet innebära att utvecklingen inom kommunen sker utan 
stöd av genomarbetade strategier om var i kommunen 
som exploateringen ska ske. Det kan medföra ökad risk 
för fragmentering och spridda ingrepp i naturmiljöer vid 
byggnation.

Jämfört med nollalternativet kommer den föreslagna pla-
nen att innebära små konsekvenser för naturmiljön inom 
Bodens kommun.
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Stora negativa kon-
sekvenser

Måttliga negativa 
konsekvenser

Små negativa konse-
kvenser

Obetydliga 
konsekvenser

Positiva 
konsekvenser

Stor eller måttlig 
påverkan på natio-
nella värden, eller stor 
påverkan på värden 
av regionalt intresse.

Liten påverkan på 
nationella värden eller 
måttlig påverkan på 
värden av regionalt 
intresse.

Liten påverkan på vär-
den av lokalt/regionalt 
intresse.

Obetydlig påverkan 
på värden av lokalt/
regionalt intresse.

Förbättrade förutsätt-
ningar för naturvär-
dena.

Figur 17. Bedömningsgrunder för naturmiljö. Bedömningen är att de kommunövergripande konsekvenserna 
blir små.



Skyddad natur

Åtgärder
För att strandskyddets syfte ska tillgodoses långsiktigt 
måste, trots utpekandet av LIS-områden, strandskyddsdis-
pens sökas eller strandskyddet upphävas inom en detalj-
plan, vid en planerad åtgärd. För att minska påverkan i 
LIS-områden ska vegetationsridåer sparas vid strandkan-
ten för fri passage närmast stranden. Passagen ska skydda 
den känsliga stranden och dess växt- och djurliv. 

För att möjliggöra etableringen av storskalig vindkraft i 
de områden som påverkar skyddad natur måste särskild 
hänsyn tas till vattenområdets ekologiska system och de 
platsspecifika konsekvenserna utredas i miljötillstånd 
och/eller bygglov, se vindbruksplan. I det fall som områ-
den bedöms som olämpliga kommer de inte att byggas ut 
och i andra fall kommer nödvändiga åtgärder att vidtas 
för att minimera påverkan på skyddad natur.

Utveckling av områden för bebyggelse och infrastruk-
tursatsningar ska föregås av behovsbedömning av MKB.
Hänsyn till naturmiljöer ska också tas i bygglovsproces-
sen. Det innebär att hänsyn till omgivande skyddad natur 
kommer tas för varje specifik plats och att särskilda åtgär-
der kan krävas om det bedöms som nödvändigt.

Konsekvenser av föreslagen plan
Enstaka områden som pekats ut för bebyggelse och 
infrastruktursatsningar sammanfaller helt eller delvis med 
skyddad natur som t.ex. riksintresse naturvård och Natura 
2000. De enskilda områdenas påverkan på de skyddade 
områdena är liten och på ett kommunövergripande plan 
kommer områdena inte innebära några större konsekven-
ser för den skyddade naturen.

Två av de tre områden som utpekas för etablering av stor-
skalig vindkraft sammanfaller delvis med skyddade na-
turområden i form av biflöden till Råneälv, klassade som 
Natura 2000-område och riksintresse för naturvården. 
Påverkan av vindkraften är begränsad till de ytor som tas 
i anspråk för byggnation. Då ytorna kan planeras på ett 
sådant sätt att påverkan på skyddad natur minimeras eller 
helt undviks kommer dessa områden inte innebära några 
större konsekvenser för den skyddade naturen i ett kom-
munövergripande perspektiv.

De LIS-områden som pekas ut i planen kan komma att 
påverka de intressen som skyddas av strandskyddet. I 
samtliga LIS-områden kommer strandnära naturmiljöer 
fragmenteras och delvis omvandlas till bebyggda mil-
jöer med minskat utrymme för till exempel skydd och 
födosök. De enskilda områdena är små och i huvudsak 
redan bebyggda. Sett ur ett kommunövergripande per-
spektiv kommer därför dessa områden inte innebära några 
större konsekvenser för skyddad natur.
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Konsekvenser av nollalternativet
I ett kommunövergripande perspektiv skulle nollalterna-
tivet innebära att utvecklingen inom kommunen sker utan 
stöd av genomarbetade strategier med ökad fragmentering 
och ingrepp i skyddad natur vid byggnation som följd.

Jämfört med nollalternativet kommer den föreslagna 
planen att innebära små konsekvenser för skyddad natur 
inom Bodens kommun
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Stora negativa kon-
sekvenser

Måttliga negativa 
konsekvenser

Små negativa konse-
kvenser

Obetydliga 
konsekvenser

Positiva 
konsekvenser

Stor eller måttlig påver-
kan på nationella vär-
den, eller stor påverkan 
på värden av regionalt 
intresse.

Liten påverkan på natio-
nella värden eller mått-
lig påverkan på värden 
av regionalt intresse.

Liten påverkan på vär-
den av lokalt/regionalt 
intresse.

Obetydlig påverkan på 
värden av lokalt/regio-
nalt intresse.

Förbättrade förutsätt-
ningar för naturvärdena.

Figur 18. Bedömningsgrunder för skyddad natur. Bedömningen är att de kommunövergripande konsekven-
serna blir små.



Landskapsbild
Den nya översiktsplanens påverkan på landskapsbilden 
inom kommunen utgörs främst av utpekandet av utred-
ningsområden för etablering av storskalig vindkraft och 
ianspråktagandet av orörd natur- och odlingsmark för ny-
exploatering. Förutsättningarna varierar mellan de platser 
som berörs av planen och därmed även konsekvenserna 
för den enskilda platsen. De platsspecifika konsekven-
serna bedöms inte i detta skede utan utreds i detalj inför 
bygglov och miljötillstånd eller i detaljplaner.

Åtgärder
Översiktsplanen förordar utveckling genom geografiskt 
relativt sammanhållen nyexploatering med utpekande 
av LIS-områden, områden för bebyggelse och utred-
ningsområden för vindkraft och nya täktområden. För att 
minimera påverkan på omgivande landskap bör inte ny 
bebyggelse påverka estetiska värden negativt. 

Konsekvenser av föreslagen plan
Den samlade nyexploateringen som förordas inom utpe-
kade områden i översiktsplanen innebär att påverkan på 
enskilda platser kan komma att bli påtaglig. Nyexploate-
ringen, med undantag för vindkraften, planeras framför 
allt i anslutning till befintlig bebyggelse i tätortsnära 
lägen där ett större antal människor påverkas av föränd-
ringen. Etableringen av vindkraft kan påverka landskaps-
bilden inom ett större område av kommunen och dess 
lokalisering nära kommungränsen innebär även att intil-
liggande kommuner kan komma att påverkas. I ett kom-
munövergripande perspektiv innebär det dock att exploa-
teringen koncentreras till ett fåtal platser och att påverkan 
inom övriga delar av kommunen därmed blir liten.
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Konsekvenser av nollalternativet
I ett kommunövergripande perspektiv skulle nollalterna-
tivet innebära att utvecklingen inom kommunen sker utan 
stöd av genomarbetade strategier. Det kan innebära att 
lokaliseringen av nyexploatering sker mindre samordnat 
och på fler spridda platser i kommunen och med högre 
sannolikhet att det sker på platser utan befintlig bebyg-
gelse. Landskapsbilden skulle därmed förändras på fler 
platser i kommunen men troligtvis påverka ett något färre 
antal människor.

Jämfört med nollalternativet kommer den föreslagna pla-
nen att innebära att påverkan på landskapsbilden koncen-
treras till ett färre antal platser, i huvudsak med befintlig 
bebyggelse, men påverka ett något större antal människor 
inom Bodens kommun.
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Stora negativa kon-
sekvenser

Måttliga negativa 
konsekvenser

Små negativa konse-
kvenser

Obetydliga 
konsekvenser

Positiva 
konsekvenser

Många nya objekt domi-
nerar i landskapsbilden 
över stora delar av kom-
munen, ett mycket stort 
antal människor berörs.

Flera nya anläggningar 
dominerar i det omgi-
vande landskapet, ett 
stort antal människor 
berörs.

Kontrasten och do-
minansen av ett fåtal 
nya anläggningar mot 
omgivande landskap är 
liten, ett måttligt antal 
människor berörs.

Inga större anläggningar 
med påverkan på land-
skaps-bilden planeras.

Förbättrade förutsätt-
ningar för naturvärdena.

Figur 19. Bedömningsgrunder för landskapsbilden. Bedömningen är att konsekvenserna blir små



Mark och vatten

I det här avsnittet redogörs för miljöaspekten god hushåll-
ning med mark- och vattenområden.

Den nya översiktsplanens påverkan på mark och vatten 
inom kommunen utgörs främst av omvandling av natur- 
och jordbruksmark till bebyggelseområden och risker 
knutna till avlopps- och dagvattenhantering. Förutsätt-
ningarna varierar mellan de platser som berörs av planen 
och därmed även konsekvenserna för den enskilda plat-
sen. De platsspecifika konsekvenserna bedöms inte i detta 
skede utan utreds i detalj inför bygglov och miljötillstånd 
eller i detaljplaner.

Åtgärder
Flera av de LIS-områden, områden för bebyggelseutveck-
ling och verksamhetsområden som pekats ut sammanfal-
ler delvis med jordbruksmark.

Inom kommunen ska brukad jordbruksmark och befint-
liga odlings- och betesmarker bevaras och skyddas från 
fragmentering. I samband med utveckling av bebyggelse 
i tätort ska eftersträvas att skydda opåverkade naturområ-
den mot åtgärder som kan påverka karaktär, naturvärden 
och växt- och djurliv.

Ett flertal de LIS-områden och områden för bebyggelse 
och verksamheter som pekats ut är delvis belägna i 
anslutning till grundvattenförekomster och vattenskydds-
områden. För att minimera risken för att de påverkas 
ska möjliga VA-lösningar utredas, stora förändringar i 
områdena föregås av detaljplan och föreskrifter gällande 
vattenskyddsområden följas. Värdefulla grundvattenföre-
komster ska skyddas mot exploatering för täktverksam-
het.

Ett flertal av de utredningsområden för bebyggelse, 
verksamhetsområden och LIS-områden som pekas ut lig-
ger helt eller delvis utanför verksamhetsområde för VA. 
Kommunen ska utreda VA-frågorna tidigt i planeringen 
och lösa dem på ett hållbart sätt.

Ökad exploatering inom kommunen innebär ökad andel 
hårdgjorda ytor och en ökning av dagvatten och förore-
ning av dagvatten till följd av ökad trafik. Vid exploa-
tering och planering i tätorter ska frågor om hantering 
och rening av dagvatten särskilt uppmärksammas och 
kommunen ska fortsatt utreda och arbeta för riktlinjer för 
dagvatten.

Konsekvenser av föreslagen plan
Utveckling av bebyggelse inom kommunen kommer 
innebära att jordbruksmark tas i anspråk och omvand-
las till tomtmark. Det kan på sikt ha till följd att det blir 
svårare att bedriva ett rationellt jordbruk och att jord-
bruk överges. De enskilda jordbruksområdena som tas i 
anspråk är dock små och i huvudsak i nära anslutning till 
bebyggelse. Sett ur ett kommunövergripande perspektiv 
kommer dessa områden inte innebära några större konse-
kvenser för kommunens natur- och jordbruksmarker.

Exploatering för bebyggelse och verksamheter kommer 
innebära att anslutning till VA och dagvatten utreds och 
kompletteras. Det kan ha till följd att risken för förore-
ningar från bebyggelse, verksamhetsområden och ökad 
trafik minskar.
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Konsekvenser av nollalternativet
I ett kommunövergripande perspektiv skulle nollalterna-
tivet innebära att utvecklingen inom kommunen sker utan 
stöd av genomarbetade strategier. Det kan innebära att 
strategiskt sämre områden med sämre anslutning till in-
frastruktur och VA tas i anspråk för bebyggelse med ökad 
förorening av mark och vatten som följd.

Jämfört med nollalternativet kommer den föreslagna pla-
nen att innebära små konsekvenser för mark och vatten 
inom Bodens kommun.
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Stora negativa kon-
sekvenser

Måttliga negativa 
konsekvenser

Små negativa konse-
kvenser

Obetydliga 
konsekvenser

Positiva 
konsekvenser

Väsentligt försämrade 
vatten- och markförhål-
landen i hela kommu-
nen.

Väsentligt försämrade 
vatten- och mark-
förhållanden i delar av 
kommunen.

Försämrade vatten- och 
markförhållanden i någ-
ra specifika områden.

Obetydlig påverkan. 
Mark och vatten tas i 
anspråk men i övrigt 
ingen påverkan.

Förbättrade förutsätt-
ningar för mark och 
vatten.

Figur 20. Bedömningsgrunder för mark och vatten. Bedömningen är att konsekvenserna blir små.



Turism och friluftsliv
Bodens friluftsliv och turism är till stor del knutna till ak-
tiviteter och upplevelser inom eller i anslutning till natur- 
och kulturmiljöer i kommunen. Ett större kärnområde för 
friluftsliv och turism har identifierats i planförslaget och 
ambitionen är att bibehålla och skapa förutsättningar för 
turism och friluftsliv inom detta område.

Åtgärder
Kärnområdet för turism och friluftsliv ska värnas och 
planering och exploatering ska ske med hänsyn till turism 
och friluftslivsintressen. Vid exploatering inom det som 
pekats ut som primärt utvecklingsområde för bebyggelse 
ska områden värdefulla från friluftslivssynpunkt värnas.

Konsekvenser av föreslagen plan
I planförslaget anges att kommunen ska stärka frilufts-
livet och turismen genom utpekande av ett kärnområde. 
Friluftslivet och turismen, med koppling till rekreation 
och naturmiljöer, anses vara en viktig framtidsnäring med 
stor tillväxtpotential. Samtidigt gör planförslaget anspråk 
på ny mark genom utpekade LIS-områden inom kärn-
området. Ett nytt verksamhetsområde med tillhörande 
markreservat för väganslutning föreslås i närheten av 
Gruvberget. 

Ny bebyggelse inom redan bebyggda områden bedöms 
inte påverka förutsättningarna för turism och friluftsliv. 
Vid planering och exploatering inom områden värdefulla 
för turism och friluftsliv finns risk för viss påverkan 
lokalt. Påverkan kan dock minimeras, och i vissa fall und-
vikas genom mer detaljerade utredningar i samband med 
detaljplanering och exploatering som visar vilka anpass-
ningsåtgärder som behövs. 
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Konsekvenser av nollalternativet
I ett kommunövergripande perspektiv skulle nollalter-
nativet innebära att exploateringen och utveckling av 
verksamheter inom kommunen sker utan stöd av genom-
arbetade strategier och på fler spridda platser i kommunen 
utan att föregås av analyser av motstående intressen och 
påverkan på dem.

Jämfört med nollalternativet kommer den föreslagna 
planen att innebära att påverkan på friluftsliv blir liten 
då byggandet koncentreras till ett begränsat antal platser, 
i huvudsak nära befintlig bebyggelse och i utkanten av 
natur- och strandområden av betydelse för friluftslivet.
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Stora negativa kon-
sekvenser

Måttliga negativa 
konsekvenser

Små negativa konse-
kvenser

Obetydliga 
konsekvenser

Positiva 
konsekvenser

Stor påverkan på miljöer 
och områden som är  
viktiga för turism och 
friluftslivet i kommunen.

Måttlig påverkan på mil-
jöer och områden som 
är viktiga för turismen 
och friluftslivet i kom-
munen.

Liten påverkan på mil-
jöer och områden som 
är viktiga för turismen 
och friluftslivet i kom-
munen.

Obetydlig påverkan 
på miljöer och områ-
den som är viktiga för 
turismen och friluftslivet 
i kommunen.

Förbättrade förutsätt-
ningar för miljöer och 
områden som är viktiga 
för turismen och frilufts-
livet i kommunen.

Figur 21. Bedömningsgrunder för turism och friluftslivet. Bedömningen är att de kommunövergripande konse-
kvenserna på friluftslivet blir små.



Kulturmiljö
I Bodens kommun finns många kulturmiljöer som är vik-
tiga för förståelsen av vår historia, den lokala identiteten 
men också för kommunens attraktivitet. Exempelvis finns 
välbevarade miljöer som vittnar om älvarnas och vatten-
dragens betydelse för fiske, möjligheten att transportera 
människor och gods samt utvinna energi genom vatten-
kraft. I centralorten har kyrkans tillkomst, anläggandet av 
järnvägen samt det militära etablissemanget särskilt präg-
lat utvecklingen och de bebyggelsemiljöer vi ser idag.

Några miljöer har identifierats som särskilt värdefulla 
från kulturmiljösynpunkt och omfattas av skydd genom 
kulturmiljölagen, miljöbalken och/eller plan- och bygg-
lagen. Dessa utgörs av riksintressen, byggnadsminnen, 
fornminnen, områden inom bevarandeprogram för od-
lingslandskapet och inom regionala kulturmiljöprogram.

Åtgärder
Planförslaget anger att kulturmiljöerna är en tillgång och 
en viktig förutsättning för kommunens framtida utveck-
ling. Kulturmiljöer förvaltas för kommande generationer 
genom att utveckling och förändring sker med hänsyn 
till kulturmiljövärden. Därför ska, vid behov, särskilda 
underlag tas fram som visar på kulturmiljövärden i den 
miljö som berörs. Underlagen ska vara vägledande vid 
planläggning, bygglovprövning och exploatering. Inom 
områden som utgör riksintresse för kulturmiljö ska sär-
skild hänsyn tas till den kulturhistoriska miljön samt till 
landskapsbild.

Konsekvenser av föreslagen plan
I översiktsplanen lyfts många av de kulturmiljöer som 
finns i kommunen fram som en viktig resurs som ska 
värnas. När det finns behov ska särskilda kunskapsunder-
lag tas fram för att ge vägledning om miljöns/byggnadens 
bevarandevärden samt hur hänsyn bör tas i detaljplan, 
bygglovprövning och exploatering. 

Planförslaget innebär att den huvudsakliga bebyggel-
seutvecklingen sker inom primärt utvecklingsområde i 
Bodens centralort och längs älvsstråket mot Luleå. Vid 
förtätning/komplettering av befintlig bebyggelse påverkas 
bebyggelsestrukturen och upplevelsen av bebyggelsemil-
jöerna. Med kunskapsunderlag som stöd i detaljplane- el-
ler  bygglovprocessen kan påverkan mildras och i vissa 
fall kan åtgärder eller förändringar i befintliga bebyg-
gelsemiljöer bidra till att kulturmiljövärden kan stärkas. 
T ex kan planläggning av befintliga miljöer möjliggöra 
att byggnader och miljöer som i annat fall inte nyttjas kan 
ges en annan användning och på så vis skapas incitament 
för bevarande samt renoveringsåtgärder. 

I översiktsplanen redovisas de miljöer i kommunen som 
identifierats som särskilt värdefulla från kulturmiljösyn-
punkt, och som formellt skyddas genom miljöbalken, kul-
turmiljölagen eller plan- och bygglagen. Översiktsplanen 
ger vägledning om hur hänsyn till kulturmiljövärden bör 
tas vid planering, byggande och exploatering. Särskilda 
riktlinjer anges för utveckling inom riksintresseområden 
för kulturmiljövården. Vikten av att, vid behov, ta fram 
särskilda kunskapsunderlag/rådfråga antikvarisk expertis 
lyfts också fram. 
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Konsekvenser av nollalternativet
I ett kommunövergripande perspektiv skulle nollalterna-
tivet innebära att exploatering och utveckling av verk-
samheter och bostäder inom kommunen sker utan stöd 
av genomarbetade strategier och på fler spridda platser 
utan att föregås av analyser av motstående intressen och 
påverkan på dem.

Jämfört med nollalternativet bedöms den föreslagna 
planen innebära att påverkan på kulturmiljövärden bli 
mindre genom att förutsättningarna för hänsynstagande 
ökar då den samlade redovisningen av kulturmiljövär-
den i kommunen som översiktsplanen ger är uppdaterad 
till nuläget. Att översiktsplanen innehåller mer utförliga 
rekommendationer för kulturmiljöhänsyn jämfört med 
översiktsplanen från 1990 bedöms också bidra till en 
mindre påverkan. 
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Stora negativa kon-
sekvenser

Måttliga negativa 
konsekvenser

Små negativa konse-
kvenser

Obetydliga 
konsekvenser

Positiva 
konsekvenser

Stor påverkan på miljöer 
och områden som är  
viktiga från kulturmiljö-
synpunkt. 

Måttlig påverkan på mil-
jöer och områden som är 
viktiga från kulturmiljö-
synpunkt. 

Liten påverkan på mil-
jöer och områden som är 
viktiga från kulturmiljö-
synpunkt. 

Obetydlig påverkan på 
miljöer och områden 
som är viktiga från kul-
turmiljösynpunkt. 

Förbättrade förutsätt-
ningar för miljöer och 
områden som är viktiga 
från kulturmiljösyn-
punkt. .

Figur 22: Bedömningsgrunder för kulturmiljö. Bedömningen är att de kommunövergripande konsekvenserna 
på kulturmiljö blir små.



Naturresurser
Den nya översiktsplanens påverkan på naturresurser inom 
kommunen utgörs främst av utpekandet av områden för 
anläggning av bebyggelse, verksamheter och vindkraft 
som medför att skogs- och jordbruksmarker tas i anspråk. 
Förutsättningarna varierar mellan de platser som berörs 
av planen och därmed även konsekvenserna för den en-
skilda platsen. De platsspecifika konsekvenserna bedöms 
inte i detta skede utan utreds i detalj inför planhandlägg-
ning eller vid prövning av miljötillstånd.

Åtgärder
Skogsmark ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan 
försvåra ett rationellt skogsbruk och näringen ska ges 
goda förutsättningar att utvecklas, t.ex. genom att stan-
darden på infrastruktur upprätthålls.

Aktivt brukad jordbruksmark och befintliga odlings- och 
betesmarker ska i den mån det är möjligt bevaras och 
sammanhängande odlingsmark ska skyddas från 
fragmentering genom bl.a. riktlinjer för placering och 
utveckling av bebyggelse i områden med jordbruksmark. 
Ny bebyggelse som kan stärka möjligheterna till 
effektiva kollektivtrafiklösningar och underlaget för 
service och där befintlig teknisk infrastruktur kan nyttjas, 
är av väsentligt samhällsintresse. 

Områden med naturgrusavlagringar och isälvssediment 
samt värdefulla grundvattenförekomster ska skyddas mot 
exploatering för täktverksamhet. Ny täktverksamhet ska 
i första hand lokaliseras i anslutning till befintlig täkt för 
att begränsa ytterligare omgivningspåverkan och påver-
kan på landskapsbilden. Berg, grus och morän är ändliga 
naturresurser som ska nyttjas på ett långsiktigt hållbart 
sätt.

Konsekvenser av föreslagen plan
De utpekade områdena för bostadsbebyggelse och 
verksamheter är i huvudsak belägna i anslutning till 
befintlig bebyggelse eller verksamhet och i nära 
anslutning till tätorten. Utredningsområdena för vindkraft 
utgör dock ett undantag och är tvärtom belägna i områden 
långt från samlad bebyggelse, i områden som domineras 
av skogsmark och skogsbruk. I de tätortsnära lägena är 
den skogs- och jordbruksmark som tas i anspråk liten och 
samlad i anslutning till befintlig bebyggelse vilket innebär 
att påverkan på skogs- och jordbruksmark minimeras och 
inga nya barriärer som kan försvåra brukandet uppstår. 
Etappindelning för bebyggelse vid jordbruksmark medför 
ökad kontroll och minskad risk för uppdelning av 
sammanhängande odlingsmarker. Vad gäller områdena 
för  vindkraft är den mark som påverkas direkt av t.ex. 
anläggning av väg och uppställningsplatser liten och 
skogsbruk kan fortsatt bedrivas i större delen av områ-
dena. I ett kommunövergripande perspektiv innebär det 
att planens påverkan på skogs- och jordbruk blir små. 
Framtida vindkraftsanläggningar kommer att möjliggöra 
nyttjandet av en ny naturresurs, vindkraft. Den
sammanvägda konsekvensen för nyttjandet av naturresur-
ser bedöms därför vara obetydlig.
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Konsekvenser av nollalternativet
I ett kommunövergripande perspektiv skulle 
nollalternativet innebära att utvecklingen inom 
kommunen sker utan stöd av genomarbetade strategier 
vilket kan medföra att byggandet inom kommunen sker 
mindre samordnat och spritt på fler platser inom 
kommunen. Exploatering skulle kunna lokaliseras på 
sådana platser att skogs- och jordbruket påverkas nega-
tivt, bl.a. genom att bestånd och odlingsmarker 
fragmenteras eller blir svåra att nå p.g.a. barriärer. Det 
är troligt att bebyggelse främst skulle ske i riktning mot 
Luleå kommun och de större, sammanhållna 
jordbruksmarker som finns där.

Jämfört med nollalternativet kommer den föreslagna 
planen att innebära att påverkan på skogs- och jordbru-
ket blir liten då byggandet koncentreras till ett begränsat 
antal platser, i huvudsak nära befintlig bebyggelse och i 
utkanten av skogs- och jordbruksområden.
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Stora negativa kon-
sekvenser

Måttliga negativa 
konsekvenser

Små negativa konse-
kvenser

Obetydliga 
konsekvenser

Positiva 
konsekvenser

Utslagning av större 
objekt av regional bety-
delse. Stor påverkan på 
areell näring.

Väsentligt försäm-
rade förutsättningar 
för nyttjande av objekt 
av regional betydelse. 
Måttlig påverkan på 
areell näring. 

Försämrade förutsätt-
ningar för större objekt 
av regional betydelse. 
Liten påverkan på areell 
näring.

Obetydlig påverkan. 
Planen tar produktiv 
mark i anspråk men 
påverkar i övrigt inte 
kommunens markan-
vändning. Obetydlig 
påverkan på areell 
näring.

Förbättrade förutsätt-
ningar att nyttja och 
utveckla naturresurser 
eller att skydda särskilda 
objekt.

Figur 23. Bedömningsgrunder för användningen av naturresurser. Bedömningen är att de kommunövergripande 
konsekvenserna blir obetydliga.



Rennäring
I Bodens kommun har tre fjällsamebyar och två skogs-
samebyar betesmarker och det finns både kärnområden 
och riksintresseområden för rennäringen. Rennäringen  
bedrivs över stora markområden och påverkas i varie-
rande grad av de verksamheter som bedrivs där. Den nya 
översiktsplanen påverkar rennäringen framför allt genom 
utpekande av utredningsområden för vindkraft, ianspråk-
tagande av skogs- och jordbruksmark för bebyggelseän-
damål och utpekande av kärnområde för friluftsliv och 
turism. De platsspecifika konsekvenserna bedöms inte i 
detta skede utan utreds i detalj inför planhandläggning 
eller vid prövning av miljötillstånd.

Åtgärder
För att minimera påverkan på rennäringen i kommunen 
ska exploatering i kärnområden och i anslutning till 
flyttleder ske på ett sätt som inte äventyrar möjligheten att 
bedriva rennäring. 

Konsekvenser av föreslagen plan
Det stora kärnområde för friluftsliv och turism som pe-
kats ut sammanfaller delvis med riksintresseområden för 
rennäringen. Flertalet av de anläggningar och företag med 
inriktning på friluftsliv och turistnäring som finns inom 
kommunen är belägna inom kärnområdet och därmed i 
nära anslutning till rennäringens intressen. Genom att fri-
luftsliv och turism koncentreras till ett område ökar risken 
för störning på rennäringen lokalt, bl.a. genom mänsklig 
närvaro eller ökad trafik. I förlängningen kan det innebära 
att områden där människor ofta vistas i större antal blir 
obrukbara för rennäringen och att betesmark, flyttleder 
och anläggningar inte kan nyttjas i samma utsträckning.

Ett av de områden som pekats ut för LIS sammanfaller 
delvis med ett kärnområde av riksintresseområde för ren-
näringen. Ny bebyggelse och den aktivitet som följer där 
kan, särskilt under byggtid, innebära påverkan på rennä-
ringen då risken för lokal störning ökar. Det kan medföra 
att de delar av kärnområdet som är beläget i nära anslut-
ning till LIS-området blir obrukbara eller inte kan nyttjas 
i samma utsträckning av rennäringen.
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Konsekvenser av nollalternativet
I ett kommunövergripande perspektiv skulle nollalter-
nativet innebära att exploateringen och utveckling av 
verksamheter inom kommunen sker utan stöd av genom-
arbetade strategier och på fler spridda platser i kommunen 
utan att föregås av analyser av motstående intressen och 
påverkan på dem. Lokalt skulle det kunna innebära en 
minskad påverkan på rennäringen men utspritt på fler 
platser inom samebyn. Det kan dock, sett till hela kom-
munen, innebära att inget av rennäringens områden läm-
nas opåverkat eller kan nyttjas i samma utsträckning.

Jämfört med nollalternativet kommer den föreslagna 
planen att innebära att påverkan på rennäringen blir 
måttlig då exploateringen och utvecklingen koncentreras 
till ett begränsat antal platser men även påverkar viktiga 
områden inom riksintresse för rennäring. Platserna är i 
huvudsak belägna nära befintlig bebyggelse som redan 
utgör störning men även till glest befolkade och mer opå-
verkade skogsområden.
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Stora negativa kon-
sekvenser

Måttliga negativa 
konsekvenser

Små negativa konse-
kvenser

Obetydliga 
konsekvenser

Positiva 
konsekvenser

Påverkan på betydel-
sefulla områden som 
gör att dessa förlorar 
sina funktioner eller 
påverkan som innebär 
att viktiga områden 
inte längre kan nyttjas 
eller passeras. Påverkan 
bedöms så omfattande 
att den har effekter på 
fundamentala delar av 
rennäringen.

Påverkan på något 
betydelsefullt område 
som gör att dess funk-
tion avsevärt försämras 
eller påverkan innebär 
försämrade möjlig-
heter att passera eller 
utnyttja viktiga marker. 
Påverkan bedöms orsaka 
måttligt negativa effek-
ter på rennäringen.

Påverkan på mindre 
betydelsefulla marker. 
Liten påverkan på 
möjligheterna att pas-
sera och nyttja viktiga 
marker.

Obetydlig påverkan på 
möjligheterna att passera 
och nyttja marker.

Förbättrade förutsätt-
ningar att passera och 
nyttja marker.

Figur 24. Bedömningsgrunder för rennäringen. Bedömningen är att konsekvenserna blir måttliga



Hälsa och livsmiljö
Bodens kommun har sedan 2009 haft en befolknings-
ökning, efter en vikande utveckling sedan 1990-talet. 
Planförslaget kan, tillsammans med föreslagna utveck-
lingsmöjligheter för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen (LIS) och vindbruk, förväntas stärka denna utveck-
ling. Med fler invånare ökar också behovet av att se till 
hur den fysiska planeringen påverkar människors hälsa 
och livsmiljö.

Åtgärder
Genom Bodens kommun rinner bl.a. Råneälv och Lu-
leälven som bidrar med viktiga miljöer för rekreation. 
Kommunens befintliga bebyggelsestruktur är framförallt 
lokaliserad till olika vattenmiljöer, som där utgör viktiga 
områden för närrekreation. I Bodens kommun skapar den 
stora andelen naturmiljö̈er också goda förutsättningar för 
friluftsliv och rekreation som främjar god hälsa. Luft-
kvaliteten i kommunen är bra och värdena underskrider 
miljökvalitetsnormerna för luft, även i centralorten. Det 
finns inte heller några övergripande problem med damm 
eller buller i kommunen. Planförslaget innebär en tät be-
byggelseutveckling, framförallt längs kollektivtrafikstråk, 
vilket ökar förutsättningarna för att cykla, gå och åka 
kollektivt. I vissa verksamhetsområden finns en risk för 
bullerstörningar på omgivningen. Dessa störningar ska 
enligt översiktsplanen belysas och prövas i kommande 
planerings- och prövningsprocesser.

Kommunen korsas av transportleder för farligt gods. 
Mest trafikerad är riksväg 97 längs Luleälven, vilket 
också sammanfaller med flera utpekade områden för 
bebyggelseutveckling och LIS. Länsstyrelsen har lämnat 
rekommendationer om att en riskbedömning ska genom-
föras vid byggnation inom 60 meter från väg respektive 
90 meter från järnväg som enligt planen ska följas i kom-
mande planerings- och prövningsprocesser.

Antalet anmälda våldsbrott per 1 000 invånare är högre 
i Boden än i andra kommuner i Norrbotten. Offentliga 
miljöer, allmänna byggnader, vattenmiljöer, samhällsvik-
tig verksamhet och bostäder har identifierat som sådana 
riskmiljöer där förebyggande och förberedande arbete 
behöver ske för att få ned antalet olyckor och bränder 
samt minska risken för allvarliga samhällsstörningar. En 
del i arbetet för att öka tryggheten i Boden handlar om att 
skapa trygga offentliga miljöer. 

Inom Bodens kommun har länsstyrelsen identifierat totalt 
cirka 349 platser som potentiellt förorenade områden. 

Av dessa har 33 objekt  prioriterats vidare och invente-
rats enligt MIFO. Flertalet av de identifierade potentiella 
föroreningarna ligger i närheten av områden som pekas 
ut för bebyggelseutveckling eller LIS. Vid planläggning 
och prövning av förhandsbesked och bygglov ska den 
regionala inventeringen av potentiellt förorenade om-
råden (EBH-Stödet) användas som kunskapsunderlag. 
Föroreningssituationen ska klargöras vid planläggning av 
områden.

Konsekvenser av föreslagen plan
För att säkerställa goda möjligheter till rekreation anger 
planen miljöer viktiga för friluftslivet och rekreation och 
att dessa ska beaktas i bebyggelseutvecklingen. Planen 
anger också att kommunen aktivt ska planera för tät-
ortsnära naturområden som kan tillgodose människors 
behov av naturupplevelser, friluftsliv och rekreation. En 
sådan utveckling främjar en ökad fysisk aktivitet, vilket 
inverkar positivt på folkhälsan.

Den förespråkade förtätningen av bebyggelsestrukturen 
ger generellt kortare avstånd till målpunkter och minskar 
på så sätt transportberoendet med bil. En ökad koncentra-
tion av människor, som kan förväntas ske vid bebyggel-
seutveckling i tätorterna, medför risk att fler människor 
kan utsättas för luftföroreningar och bullerstörningar från 
specifika verksamhetsområden samt fordonstrafik. Exem-
pelvis kan bullernivåer från försvarets skjutfält i vissa fall 
påverka möjligheterna till bebyggelseutveckling. Samti-
digt innebär utveckling längs befintliga bebyggelsestråk 
och i tätorter att fler personer kan förväntas gå, cykla och 
åka kollektivt och därmed minska skadliga luftutsläpp. 
Att nyttja befintlig infrastruktur gör också att bostäder 
och verksamheter kan få gemensamma energilösningar, 
vilket minskar behov av t.ex. uppvärmning med ved som 
också minskar utsläpp av skadliga ämnen. Det finns dock 
en risk att fler personer utsätts för bullerstörningar när ut-
veckling sker i tätbebyggda miljöer. I tät bebyggelse ökar 
också risken för personskador i trafikmiljö. En bebyg-
gelseutveckling längs väg 97 gör också att fler människor 
kommer att vistas inom uppmärksamhetsområdet för 
denna väg, som dels är högtrafikerad, dels är en led för 
farligt godstrafik. Genom att belysa behovet av å ena si-
dan bullerskydd och å andra sidan anslutning till gemen-
sam energiförsörjning i kommande prövningsprocesser, 
kan den sammantagna ökningen av störningar förväntas 
bli obetydlig. I kommande prövningsprocesser - såväl i 
tätorterna som längs väg 97 och övriga leder för farligt 
godstrafik - är det också viktigt att belysa och säkerställa 
goda trafikmiljöer, särskilt för oskyddade trafikanter, så 
att risken för personskador i trafikmiljö inte ökar.              
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För att trygga en framtid med god service och en bra 
livsmiljö̈ för kommunens invånare är det av största vikt 
att skapa ett attraktivt samhälle i vilket de nuvarande 
invånarna vill bo kvar och till vilket nya invånare lockas. 
Översiktsplanen pekar bl.a. på behovet av blandade 
bostadsformer för att alla ska ha möjlighet och råd att ha 
en bostad. Den fysiska planeringen ska också främja den 
upplevda känslan av trygghet i de offentliga rummen. 
Genom att blanda funktioner (bostäder, handel, kontor, 
rekreation osv) skapas liv och rörelse under fler av dyg-
nets timmar och under årets alla dagar. Eftersom trygghet 
upplevs olika av olika människor, ska ett jämställdhets-
perspektiv alltid beaktas vid utformning av offentliga 
miljöer. Genom att å ena sidan anta sådana strategiska 
utvecklingsprinciper och å andra sidan planera för en 
bebyggelseutveckling i och invid befintlig bebyggelse-
struktur, ökar förutsättningarna för att skapa en trygg och 
blandad bebyggelse.

En annan viktig aspekt för att skapa trygghet och psy-
kosocial hälsa är att möjliggöra utvecklingen av arbets-
tillfällen. I Bodens kommun finns idag datacenter och 
serverhallar och intresse finns att uppföra flera. Det finns 
också goda förutsättningar att etablera fler. Det finns mark 
redan idag planlagd för industri- och kontorsändamål, 
säker energiförsörjning från förnyelsebara källor samt ett 
kallt klimat som skapar förutsättningar för hållbar kylning 
av servrarna.

För ny bebyggelse i närheten av förorenade områden är 
det av stor vikt att föroreningssituationen utreds senast 
i samband med detaljplaneläggning eller bygglovspröv-
ningen. Om föroreningarna behandlas på i översiktspla-
nen angivet sätt är konsekvenserna för människors hälsa 
dock obefintlig, eftersom föroreningarna då bör vara 
åtgärdade innan byggstart. Att på angivet sätt knyta be-
byggelseutveckling till avhjälpandeåtgärder medför också 
positiva konsekvenser på människors hälsa, men också 
djur och natur.

Konsekvenser av nollalternativet
Nollalternativet innebär sannolikt lägre nybyggnations-
takt mer slumpartat och spridd bebyggelseutveckling.  
Nollalternativet innbär även sämre förutsättningar för 
kollektivtrafik och riskerat att öka bilberoendet. Det hade 
i sin tur inverkat negativt på såväl luftkvalitet som buller. 
En mer slumpartad utveckling försämrar även förut-
sättningarna att genomföra säkerhetshöjande åtgärder i 
trafikmiljöer i ett sammanhang eller knyta avhjälpande av 
föroreningar till bebyggelseutvecklingen. En välplanerad 
samhällsutveckling är också en viktig pusselbit för att 
nyttja och vidareutveckla befintlig infrastruktur såsom VA 
och energiförsörjning. En slumpartad bebyggelseutveck-
ling kan därför kräva fler enstaka energi- samt vatten- och 
avloppslösningar, vilket inte gynnar människors hälsa 
eller miljön. Det minskar också förutsättningarna för en 
effektiv kommunal infrastruktur och service.

Om bebyggelseutvecklingen sker utan stöd i en översikt-
lig planering finns risk för att områden som är attraktiva 
för många personer bebyggs av ett fåtal. På så vis riskeras 
attraktiva områden byggas igen, till nackdel för närre-
kreation och möjligheterna till ett aktivt friluftsliv.

En slumpartad bebyggelseutveckling riskerar även att 
minska förutsättningarna att skapa en trygga bebyg-
gelsemiljöer, eftersom utvecklingen inte kan ske på ett 
strategiskt planerat sätt med blandande bostadsformer och 
användningsområden. Jämfört med nollalternativet kom-
mer den föreslagna planen att skapa en sammanhållen 
och långsiktig utveckling som får positiva konsekvenser 
för människors hälsa och livsmiljö.
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Stora negativa kon-
sekvenser

Måttliga negativa 
konsekvenser

Små negativa konse-
kvenser

Obetydliga 
konsekvenser

Positiva 
konsekvenser

Människors livsmiljö 
påverkas negativt 
över hela kommu-
nen och inga möjliga 
åtgärder finns.

Livsmiljön påverkas 
negativt för ett måttligt 
till stort antal männ-
iskor.

Livsmiljön påverkas 
negativt för ett litet 
antal människor.

Obetydlig påverkan på 
människors livsmiljö.

Människors livsmiljö 
förbättras.

.Figur 25. Bedömningsgrunder för människors hälsa och livsmiljö. Bedömningen är att planen skapar förutsättningar 
som gör de kommunövergripande konsekvenserna positiva



Klimat och riskfaktorer
I Bodens kommun finns ett antal områden och vattendrag 
där risken för naturolyckor i samband med klimatför-
ändringar är förhöjd. I översiktsplanen behandlas ökade 
risker vid nederbörd och kraftiga regn, flöden i älvar och 
vattendrag och erosion, ras och skred. De största riskerna 
för översvämningar till följd av nederbörd förväntas 
uppstå under hösten och vintern i kommunens tätorter 
och då särskilt i centralorten Boden vilket kan innebära 
översvämningar av vatten- och avloppssystem och vat-
tenmättad mark.

De extrema flödena i älvar och vattendrag bedöms inte 
bli högre med anledning av klimatförändringarna utan 
bedöms istället pågå under längre perioder än vad de gör 
idag. I Luleälven finns idag 15 vattenkraftverk och påver-
kan på älvens flöden ökar riskerna för dammbrott.

Åtgärder
Kommunen har i planförslaget arbetat fram ett antal 
rekommendationer kring exploatering i riskområden. 
Där anges att kommunen bör ha en restriktiv hållning till 
exploatering i områden med risk för översvämning. Vid 
bygglovsprövning längs Luleälven används bl.a. en detal-
jerad kartering av 500-årsflödet som riktlinje. Karteringen 
anger lägsta sockelhöjd för byggnaden, för olika del-
sträckor längs älven, som ska klara nivån för 500-årsflö-
det. Planläggning och större exploateringar vid Råneälven 
ska föregås av en utredning av översvämningsrisker och 
vissa byggtekniska rekommendationer anges vid specifika 
riskområden.

För att undvika risker för ras ska geotekniska förhållan-
den tas i beaktande vid planering och exploatering och 
kommunen har låtit utföra geotekniska stabilitetsunder-
sökningar och stabilitetsförstärkningar längs Luleälvens 
stränder. Myndighetens för samhällsskydd och bered-
skaps översiktliga stabilitetskartering ska ligga till grund 
för vidare arbete med utredning av ras och skredrisker, 
behov av stabilitetsförstärkningar och riktlinjer för fram-
tida markanvändning.

Kommunen har tagit fram information om hur männ-
iskor ska agera i händelse av dammbrott och har pekat ut 
evakueringsvägar. För att minska riskerna vid skyfall ska 
länsstyrelsens skyfallsmodellering utgöra kunskapsunder-
lag vid fysisk planering och exploatering. Riktlinjer för 
dagvattenhantering och grönytor bör tas fram och låg-
punkter i tätorter som tillfälligt kan översvämmas bör inte 
bebyggas. Planen anger bevarande av grönområden och 
gröna stråk för infiltration och avledning av dagvatten 
som viktiga åtgärder för att kunna hantera ökade neder-
bördsmängder och kraftiga regn.

Konsekvenser av föreslagen plan
Det är svårt att kvantifiera risker. Sannolikheterna att 
något ska inträffa är mycket små medan konsekvenserna, 
om det osannolika ändå inträffar, kan vara stora. Det är 
ändå viktigt att vara förberedd samt att vidta nödvän-
diga åtgärder för att mildra både själva riskerna och de 
konsekvenser en olycka kan medföra. Flertalet av de 
utrednings- och förtätningsområden för bostäder och 
verksamheter som presenteras i planförslaget ligger i 
direkt anslutning till kommunens vattendrag och sjöar. 
Genom att lokalisera det primära exploateringsområdet 
till kommunens vattenförekomster ökar sårbarheten vid 
en eventuell översvämning eller ett skyfall. Bodens kom-
mun måste här planera för en framtida översvämnings-
situation. I översiktsplanen finns ett antal rekommenda-
tioner för att minska de risker som finns naturligt och de 
ökade risker som den planerade samhällsutvecklingen 
kan medföra. Mänsklig aktivitet såsom exploatering eller 
förändrad markanvändning kan även innebära att mark-
stabiliteten påverkas negativt i områden som idag inte är 
utpekade som riskområden.

De riskområden för översvämning som finns är begrän-
sade till kommunens tätorter.  Vid eventuell exploatering 
längs Luleälven eller Råneälven behöver för vissa områ-
den riskerna med översvämning utredas vidare, bedömas 
och kartläggas genom geotekniska undersökningar, där 
det kan finnas risk för stabilitetsproblem eller på annats 
sätt problematiska geotekniska förhållanden. En riskbe-
dömning ska genomföras vid all lokaliseringsprövning 
där även behov av skyddsavstånd eller andra särskilda 
skyddsåtgärder klarläggs. Översiktsplanen behandlar inte 
förekomst eller rekommendationer kopplade till markra-
don, vilket därför får hanteras i kommande prövningspro-
cesser.
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Planens konsekvenser avseende utsläpp av växthusga-
ser kommer främst vara kopplade till etablering av nya 
verksamheter och utbyggd infrastruktur. Denna typ av 
påverkan är dock inte konstant utan begränsas till etable-
rings- och byggskeden.

Konsekvenser av nollalternativet
I ett kommunövergripande perspektiv skulle nollalter-
nativet innebära att bebyggelseutveckling och exploate-
ring sker mindre samordnat utan stöd av genomarbetade 
rekommendationer och på fler spridda platser. En följd av 
en sådan bebyggelseutveckling kan vara attk limat- och 
riskfaktorer samt behov av ev. nödvändiga åtgärder och 
anpassningar inte är utreds i tillräcklig omfattning. Detta 
kan öka sårbarheten vid t.ex. översvämningar och även 
leda till större konsekvenser vid olyckshändelser.
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Stora negativa kon-
sekvenser

Måttliga negativa 
konsekvenser

Små negativa konse-
kvenser

Obetydliga 
konsekvenser

Positiva 
konsekvenser

Långvariga (> år) och 
omfattande risker i män-
niskors närhet.

Långvariga (> år) och 
måttliga risker
eller
kortvariga (måna-
der) och omfattande 
störningar i människors 
närhet.

Långvariga (> år) och 
mindre risker
eller
kortvariga (månader) 
och måttliga - mindre 
störningar i människors 
närhet.

Kortvariga (månader) 
och mindre risker i män-
niskors närhet.

Mer kortvariga och 
reducerade risker i män-
niskors närhet.

Figur 26. Bedömningsgrunder för klimat- och riskfaktorer. Bedömningen är att de kommunövergripande 
konsekvenserna sammantaget blir positiva jämfört med nollalternativet.



Försvarsintressen och infrastruktur
I planen anges att kommunen ska fortsätta att verka för 
infrastruktursatsningar och i synnerhet hållbara trans-
portlösningar. Planen redovisar även infrastruktur och 
den omfattande verksamhet och stora områden som är av 
intresse för försvaret och luftfarten. 

Riksväg 97 utgör en mycket viktig förbindelselänk 
mellan Boden och Luleå. Malmbanan mellan Boden och 
Riksgränsen är den enda transportjärnvägen för gruvverk-
samheten i norra Sverige. Haparandabanan mellan Boden 
och Haparanda är av internationell betydelse och binder 
samman Norge och Sverige med Finland och Ryssland.
Fortsatt utveckling och utbyggnad av transportinfrastruk-
turen, kollektivtrafiken och gång- och cykelvägnätet är 
viktiga satsningar i kommunen. En tätare bebyggelse-
miljö kräver även planering för tätortsnära trafik och 
parkeringar.

Åtgärder
Kommunen prioriterar att riksväg 97 blir mötesfri väg 
och ska verka för dubbelspår på Malmbanan, persontrafik 
på Haparandabanan och för en utveckling av resecentrum 
och pendlarparkeringar i anslutning till Bodens central-
station. Kommunen arbetar med ambitionen att olika kol-
lektivtrafikslag, biljettsystem och tidtabeller ska komplet-
tera varandra.

Samråd med Försvarsmakten ska ske i samtliga plane-
ringsskeden. Riktlinjer för utbyggnad av bostäder kring 
skjutfält och övningsområden i Bodens kommun ska vara 
vägledande vid planläggning och bygglovsprövning. I 
planförslaget pekas områden för förtätning ut och kom-
pletteringar koncentreras till vissa områden. Underhåll 
och utbyggnad av gång- och cykelvägnätet ska prioriteras 
vid exploatering.

Konsekvenser av föreslagen plan
Försvarets verksamheter har en stor omgivningspåver-
kan, främst buller som orsakas av försvarets flyg- och 
skjutverksamhet och täcker stora områden i kommunen. 
Flera av de föreslagna verksamhets- och bebyggelseom-
rådena finns i eller i nära anslutning till områden som är 
utpekade som riksintressen för totalförsvaret. Gällande 
riktvärden för ljudstörning anger normer för bland annat 
bullrande verksamhet och förskjuter gränsen för om-
givningspåverkan väl utanför den fysiska gränsen från 
försvarets verksamheter. Planförslaget saknar en översikt-
lig karta för bullerutbredning med hänsyn till försvarets 
flyg- och skjutverksamhet. Kommunen bör ha ett restrik-
tivt förhållningssätt till etablering av bostäder och stör-
ningskänsliga verksamheter vid risk för överträdelser av 
fastställda gränsvärden.

Bodens kommun saknar idag en uppdaterad energiplan. 
I översiktsplanen anges fortsatta satsningar på förnybara 
energislag bl.a. genom framtagandet av en vindbruksplan 
och vidare utveckling av biogasanläggningen. Förtät-
ning skapar ytterligare förutsättningar för utbyggnad av 
centralortens fjärrvärme. Kommunen bör verka för sats-
ningar på hållbara lösningar och underlätta användandet 
av alternativa bränslen och energislag så att den framtida 
energiförsörjningen känns tydlig.

Den nya översiktsplanen stärker kommunens transport-
infrastruktur. Översiktsplanen skapar förutsättningar för 
ökat kollektivt resande och att förtäta befintlig bebyggelse 
gynnar gång- och cykeltrafik. Detta ökar möjligheten att 
lämna bilen hemma vilket leder till minskade utsläpp, 
bättre luft och ökad folkhälsa.

Genom att verka för en mötesfri väg på väg 97 ska-
pas dock förutsättningar för ett ökat antal resande med 
personbil. Lättillgänglig kollektivtrafik, bilpooler och att 
underlätta försörjning av alternativa bränslen kan minska 
personbilsektorns utsläpp.
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Konsekvenser av nollalternativet
I ett kommunövergripande perspektiv skulle nollalter-
nativet innebära att exploatering inom kommunen sker 
mindre samordnat utan stöd av genomarbetade rekom-
mendationer. En mer spridd bebyggelseutveckling skulle 
inte ge samma stöd till satsningar på en förstärkt kollek-
tivtrafik, utbyggnad av gång- och cykeltrafik som utveck-
ling i enlighet med planförslaget gör. 
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Stora negativa kon-
sekvenser

Måttliga negativa 
konsekvenser

Små negativa konse-
kvenser

Obetydliga 
konsekvenser

Positiva 
konsekvenser

Planen medför påver-
kan på många mycket 
betydelsefulla områden 
för försvars och infra-
struktur

Planen medför påverkan 
på några betydelsefulla 
områden för försvars 
och infrastruktur

Planen medför viss på-
verkan på betydelsefulla 
områden för försvars 
och infrastruktur. 

Obetydlig eller ingen 
påverkan på områden 
för försvars och infra-
struktur

Förbättrade förutsätt-
ningar för försvarsom-
råde och infrastruktur

Figur 27. Bedömningsgrunder för försvar och infrastruktur. Bedömningen är att de kommunövergripande 
konsekvenserna för försvarsområden och infrastruktur blir positiva.



De positiva effekterna som översiktsplanen kan medföra 
för kommunens medborgare är kopplande till en utpekad 
bebyggelseutveckling i prioriterade områden och kärnor. 
Nya etableringar innebär å ena sidan miljöbelastningar 
med t.ex. hårdgjorda ytor, infrastruktur i form av vägar 
och avloppsanläggningar, men skapar å andra sidan en 
mer sammanhållen bebyggelsestruktur. När ett samhälle 
växer genom förtätning blir behoven av utveckling av 
infrastruktur och service relativt små samtidigt som det 
skapas en trygg och attraktiv boendemiljö där det är nära 
till allt.

Nollalternativet skulle kunna innebära att utvecklingen 
avstannar i kommunen och att den befintliga översiktspla-
nen fortsätter att gälla. Den planen är dock inte uppdate-
rad till dagens förutsättningar i Boden och utvecklingen 
kopplad till den kommer troligen inte kunna tillgodose 
dagens behov. Det är möjligt att konsekvenserna på mil-
jön blir mindre om färre exploateringar genomförs, men 
det är också troligt att nyetablering och planer kommer att 
genomföras utan övergripande perspektiv på planeringen 
och dess konsekvenser varför miljöpåverkan trots det kan 
bli större.

34. Samlad bedömning

Påverkad miljö Konsekvens Analys

Växt- och djurliv Små negativa konsekvenser Liten påverkan på värden av lokalt/regionalt 
intresse.

Skyddad natur Små negativa konsekvenser Liten påverkan på värden av lokalt/regionalt 
intresse.

Landskapsbild Små negativa konsekvenser Kontrasten och dominansen av ett fåtal nya 
anläggningar mot omgivande landskap är 
liten, ett måttligt antal människor berörs.

Mark och vatten Små negativa konsekvenser Försämrade vatten- och markförhållanden i 
några specifika områden.

Friluftsliv och turism Små negativa konsekvenser Liten påverkan på miljöer och områden som 
är viktiga för turismen och friluftslivet i kom-
munen.

Kulturmiljö Små negativa konsekvenser Liten påverkan på miljöer och områden som 
är viktiga från kulturmiljösynpunkt. 

Naturresurser Obetydliga konsekvenser Planen tar produktiv mark i anspråk men 
påverkar i övrigt inte kommunens markan-
vändning.

Rennäring Måttliga negativa konsekvenser Påverkan som innebär försämrade möjlig-
heter att passera eller nyttja viktiga marker. 
Påverkan bedöms orsaka måttligt negativa 
konsekvenser för rennäringen.

Hälsa och livsmiljö Positiva konsekvenser Förutsättningarna för god livsmiljö för männ-
iskor förbättras.

Klimat- och riskfaktorer Positiva konsekvenser Mer kortvariga och reducerade risker i män-
niskors närhet.

Försvarsintressen och infrastruktur Positiva konsekvenser Förbättrade förutsättningar för försvarsområ-
den och infrastruktur.

Uppfyllelse av miljömålen
Bodens kommuns översiktsplan har bedömts kunna 
påverka möjligheten att uppfylla 13 av totalt 16 miljö-
kvalitetsmål. I tabellen på sidan 143 görs en bedömning 
av på vilket sätt de ställningstaganden som lyfts fram i 
översiktsplanen tillsammans med mark- och vattenan-
vändningen

påverkar möjligheten att uppfylla vart och ett av de 13 
utpekade miljökvalitetsmålen. Bedömningarna avser 
planförslaget i jämförelse med ett scenario enligt nollal-
ternativet, dvs. kommunens gällande översiktsplan.

35. Miljömål och miljökvalitetsnormer
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Miljömål Måluppfyllelse Analys

Begränsad klimatpåverkan
Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabi-
liseras på en nivå som innebär att människans 
påverkan på klimatsystemet inte blir farlig

Bidrar till måluppfyllelsen Tillkommande ny bebyggelse och verksamheter 
medför ökad trafik. Planförslaget anger en tät 
bebyggelseutveckling med prioriteringar på gång- 
och cykelvägnät och en väl fungerande kollektiv-
trafik, sammantaget med följden att ett klimatsmart 
rörelsemönster kan stärkas inom de prioriterade 
kärnorna.

Frisk luft
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt 
djur, växter och kulturvärden inte skadas

Bidrar till måluppfyllelsen Luftkvaliteten bedöms inte riskeras genom planför-
slaget. Ökade satsningar på biogas, förtätning av 
centralort och satsningar på kollektivtrafik bidrar 
till renare luft.

Bara naturlig försurning
De försurande effekterna av nedfall och markan-
vändning ska underskrida gränsen för vad mark och 
vatten tål

Bidrar till måluppfyllelsen De totala utsläppen av ämnen som bidrar till försur-
ning bedöms inte öka genom planförslaget. Planen 
stärker möjligheterna att uppfylla miljökvalitetsnor-
mer för mark och vatten.

Giftfri miljö
Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i 
eller utvunnits av samhället ska inte hota männis-
kors hälsa eller den biologiska mångfalden

Bidrar till måluppfyllelsen Planförslaget innebär inte någon ökad användning 
av kemikalier och miljöfarliga ämnen. Genom 
inventeringen av potentiellt förorenade områden 
innebär planen reducerade risker för människors 
hälsa och biologisk mångfald. 

Säker strålmiljö
Människors hälsa och den biologiska mångfalden 
ska skyddas mot skadliga effekter av strålning

Obetydlig påverkan på måluppfyllelsen Planförslaget omfattar inga riktade åtgärder för att 
stärka måluppfyllelsen t.ex. gällande radon.

Ingen övergödning
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten 
ska inte ha någon negativ inverkan på människors 
hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller 
möjligheterna till allsidig användning av mark och 
vatten

Obetydlig påverkan på måluppfyllelsen Kommunens mark och vatten är generellt inte 
drabbade av övergödning och 90 % av hushållen 
är anslutna till kommunalt VA. Planförslaget anger 
inte om befintliga enskilda avlopp ska inventeras. 
Vid nybyggnation både inom och utanför primära 
utvecklingsområden krävs hållbara VA-lösningar. 
Tillkomsten av nya enskilda avlopp kan medföra 
en ökad risk för punktutsläpp till mark och vatten, 
men det bedöms inte vara av sådan omfattning att 
måluppfyllelsen påverkas.

Levande sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara 
och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras

Obetydlig påverkan på måluppfyllelsen Planförslaget innebär ianspråktagande av strand-
miljöer genom ett antal utvecklingsområden. De 
områden som pekats ut bedöms dock innehålla 
sådana naturvärden eller vara så känsliga att en ex-
ploatering hade förhindrat måluppfyllelse, förutsatt 
att exploateringarna får hållbara avloppslösningar.

Grundvatten av god kvalitet
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvat-
tenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för 
växter och djur i sjöar och vattendrag

Obetydlig påverkan på måluppfyllelsen Allt grundvatten i kommunen uppfyller kraven i 
EU:s ramdirektiv för vatten. Nya byggnader och 
ny infrastruktur inom förtätning- kompletterings- 
och utredningsområden kan påverka grundvattnet 
negativt.

Myllrande våtmarker
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande 
funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla 
våtmarker bevaras för framtiden

Obetydlig påverkan på måluppfyllelsen Våtmarker har generellt ett starkt skydd. Möjlig-
heten till måluppfyllelse är i hög grad beroende 
av skogsbruket, en verksamhet som inte regleras 
av planförslaget. Planförslaget med utbyggnad av 
bebyggelse m.m. kan innebära viss påverkan på 
våtmarksmiljöer.

Levande skogar
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk pro-
duktion ska skyddas samtidigt som den biologiska 
mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och 
sociala värden värnas

Obetydlig påverkan på måluppfyllelsen Planförslaget innebär litet ianspråktagande av 
skogsmark genom utpekade områden, men innehål-
ler ett ställningstagande om att skydda skogsmark 
av betydelse för skogsnäringen. Planen innehåller 
också ställningstaganden avseende skydd av värde-
full natur och opåverkade naturområden.

Ett rikt odlingslandskap
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde 
för biologisk produktion och livsmedelsproduktion 
ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfal-
den och kulturmiljövärdena bevaras och stärks

Obetydlig påverkan på måluppfyllelsen Planen innehåller ställningstaganden som stärker 
skyddet för odlingslandskapet. Exploatering av 
bebyggelse i utvecklingsområden kan komma att ta 
brukbar jordbruksmark i anspråk. 

God bebyggd miljö
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra 
en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till 
en god regional och global miljö. Natur- och kultur-
värden ska tas till vara och utvecklas

Bidrar till måluppfyllelsen Planförslaget innebär en medveten satsning på att 
öka kommunens attraktivitet och hållbarhet i en 
region som annars präglas av utflyttning. Plan-
förslaget medför att bebyggelsekapitalet genom 
förtätning och kompletteringar tas tillvara och att 
kommunen blir en god och hälsosam livsmiljö.

Ett rikt växt- och djurliv
Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas 
på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida 
generationer

Obetydlig påverkan på måluppfyllelsen Planen innehåller ställningstaganden som stärker 
den biologiska mångfalden i kommunen. Utpekade 
områden kan innebära viss lokal påverkan på växt- 
och djurlivet.



Påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten 
och luft
Påverkan från områden som pekats ut som lämpliga 
för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) samt 
vindbruk, beskrivs specifikt i de miljökonsekvensbeskriv-
ningar som tagits fram för dessa respektive tillägg till den 
strategiska översiktsplanen. Eftersom miljöbedömningen 
görs på en övergripande kommunal nivå, berör dock 
bedömningarna i denna miljökonsekvensbeskrivning 
även områden som pekas ut som lämpliga för LIS eller 
vindbruk.

Miljökvalitetsnormer vatten
Översiktsplanen föreslår att bebyggelseutveckling fram-
förallt ska ske genom förtätning och vidareutveckling och 
befintliga bebyggelsestrukturer i Bodens centrala delar, 
Sävast och Unbyn och även längs pendlingsstråk mot 
Luleå. En sådan bebyggelseutveckling främjar en god 
hushållning med markresurser och är positiv för miljö-
kvalitetsnormer för vatten. De områden som ingår i det 
kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp 
bör i första hand vara aktuella för vidare utveckling, 
eftersom kommunalt VA minskar belastning på recipient 
från avloppsvatten. Översiktsplanen anger också att 
VA-frågorna ska ges en strategisk nivå i den översiktliga 
planeringen, vilket främjar en utveckling som tar hänsyn 
till vattenkvaliteten. För de utvecklingsområden som inte 
ingår i verksamhetsområde för kommunalt VA förordar 
översiktsplanen gemensamma avloppslösningar. Detta 
ligger också väl i linje med en planering som tar hänsyn 
till upprätthållande av en god vattenkvalitet.

Översiktsplanen anger att vissa utredningsområden, t.ex. 
Kusån/Kusön har brister i befintlig infrastruktur avseende 
bl.a. VA. Detta utredningsområde berör också en vat-
tentäkt, varför det är särskilt viktigt att VA-frågan löses 
senast i samband med utveckling av detta område.

I samband med framtida behovsbedömningar av de-
taljplaner bör det belysas vad planen innebär gentemot 
kravet att följa miljökvalitetsnormerna och hänsyn bör 
tas till de åtgärdsbehov som finns för respektive ytvatten-
förekomst. De övergripande utvecklingsmöjligheter som 
översiktsplanen pekar på bedöms inte hindra uppfyllelse 
av gällande miljökvalitetsnormer, förutsatt att VA-frågan 
löses på ett långsiktigt hållbart sätt vid bebyggelseut-
vecklingen. Utvecklingsmöjligheterna bedöms heller inte 
försvåra genomförandet av statusförbättrande åtgärder. I 
samband med planläggning längs Luleälven, framförallt 
avseende strandnära bebyggelse, kan det dock vara lämp-
ligt att särskilt beakta möjligheten att tillskapa ekologiskt 
funktionella kantzoner.

Ytvattenförekomsterna i kommunen är en viktig attrak-
tivitetsfaktor för bl.a. besöksnäringen inom kommunen. 
Därför anger översiktsplanen att allmänhetens tillgång till 
vattenområden ska tillgodoses. I detta sammanhang bör 
det också påtalas vikten av att bibehålla vattenförekom-
sternas goda kvalitet så att förutsättningarna för exempel-
vis fiske och bad inte försämras. På så vis hänger alltså 
en god planering som beaktar miljökvalitetsnormer för 
vatten, även ihop med utvecklingen av besöksnäringen i 
kommunen.

Stora negativa kon-
sekvenser

Måttliga negativa 
konsekvenser

Små negativa konse-
kvenser

Obetydliga 
konsekvenser

Positiva 
konsekvenser

Väsentligt försämrade 
förutsättningar att följa 
MKN i hela kommunen.

Väsentligt försämrade 
förutsättningar att följa 
MKN i delar av kom-
munen.

Risk för små till måttliga 
negativa förutsättningar 
att följa MKN i några 
specifika områden

Obetydlig påverkan. 
Mark och vatten tas i 
anspråk men i övrigt 
ingen påverkan.

Förbättrade förutsätt-
ningar för uppfyllelse av 
MKN.

Figur 28. Bedömningsgrunder för miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten. Bedömningen är att konsekvenserna 
blir små, på gränsen till obetydliga. Avgörande för vilken påverkan bebyggelseutvecklingen får på MKN för 
vatten är framförallt möjligheterna att lösa VA-frågan på ett långsiktigt hållbart sätt. Specifika exploateringar 
kan också få positiva konsekvenser för framförallt Luleälven om ekologiskt funktionella kantzoner etableras i 
samband med bebyggelseutvecklingen.
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Miljökvalitetsnormer luft
I Bodens kommun förekommer luftföroreningar framfö-
rallt i centralorten Boden. Vägtrafiken bedöms vara den 
största källan till luftföroreningarna. Förekomsten av 
farliga ämnen i luften i Boden ligger dock under gällande 
miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Trots att miljökva-
litetsnormerna för luft inte överskrids är det viktigt att 
arbeta med att minska luftföroreningarna från vägtrafik. 
Ett sätt att göra detta är att öka andelen resande med kol-
lektivtrafik samt andelen som tar sig fram med cykel eller 
som gående. Översiktsplanen förordar också bebyggelse-
utveckling längs befintliga pendlingsstråk som är kollek-
tivtrafikförsörjda. En sådan planering inverkar positivt på 
miljökvalitetsnormerna för luft.

I samband med bebyggelseutveckling i områden som är 
sämre kollektivtrafikförsörjda, t.ex. Gunnarsbyn och vissa 
LIS-områden, kan det vara lämpligt att utreda möjlighe-
terna till förbättrad kollektivtrafik till centralorten eller 
andra identifierade pendlingsnoder/-stråk.

Uppföljning
Alla kommuner ska ha en gällande översiktsplan och 
dessa ska följas upp varje mandatperiod genom en aktua-
litetsprövning.

I denna miljökonsekvensbeskrivning kan inte alla konse-
kvenser beskrivas fullt ut i detalj, utan fokus ligger främst 
på de kommunövergripande konsekvenserna. De plats-
specifika konsekvenserna måste utredas i senare skede 
för att säkerställa att hänsyn tas till värdefulla områden, 
objekt och verksamheter. 

Översiktsplanen kommer att följas av detaljplaner, i vilka 
mer detaljerade konsekvensbedömningar ska göras. I 
bygglovsansökningar ska projektens konsekvenser analy-
sers och nödvändiga anpassningar göras.
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MKN i hela kommunen.
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förutsättningar att följa 
MKN i delar av kom-
munen.

Risk för små till måttliga 
negativa förutsättningar 
att följa MKN i några 
specifika områden

Obetydlig påverkan. 
Mark och vatten tas i 
anspråk men i övrigt 
ingen påverkan.

Förbättrade förutsätt-
ningar för uppfyllelse av 
MKN.

Figur 29.  Bedömningsgrunder för miljökvalitetsnormer (MKN) för luft. Bedömningen är att konsekvenserna blir 
positiva, på gränsen till obetydliga. Avgörande för vilken påverkan bebyggelseutvecklingen får på MKN för luft är 
framförallt möjligheterna till kollektivtrafikförsörjning.



DEL G:
GENOMFÖRANDE

Detaljplan vid anläggningsarbeten på Södra Lillgärdan, Sävastön
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I översiktsplanens delar A-F anges inriktningen för den 
långsiktiga utvecklingen av mark och vattenanvänd-
ningen med hänsyn till natur-och kulturvärden, miljö- och 
klimataspekter samt mellankommunala och regionala 
förhållanden, med syftet att främja
• en ändamålsenlig  struktur och utformning av bebyg-
gelse och grönområden
• en från social synpunkt god livsmiljö för alla samhälls-
grupper
• en långsiktigt god hushållning med bl.a. mark, vatten 
samt goda miljöförhållanden i övrigt

Denna del (G) sätter genomförande av översiktsplanen i 
relation till ambitionen att främja bl.a.
• en god ekonomisk tillväxt 
• bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet

Planeringen av markanvändningen är ett strategiskt verk-
tyg för utveckling.

Bostadsutveckling
Översiktsplanen uttrycker den fysiska kapaciteten för 
bostadsutveckling. Prioriteringen av områden avses att 
grundas på en planekonomisk analys av vad som ger 
störst stadsbyggnadsnytta. Utslagsgivande faktorer är 
dels marknad dels behov av stadsbyggnadsinvesteringar i 
form av planläggning och följdinvesteringar. Stadsbygg-
nadsnyttan uttrycker det samhällsekonomiska värdet av 
ett bostadsprojekts genomförande. Kommunens aktuella 
bostadsförsörjningsprogram (2015) ger grunden för hur 
många, vilka sorts bostäder som bör byggas och när.  
Planen visar bl.a. att det sedan ett par år i stort sett saknas 
bostäder. Planen visar att det i allt väsentligt är i central-
orten som det finns både behov och efterfrågan på nya 
bostäder.

Det har visat sig att det under 2000-talet har varit svårt 
att få fram efterfrågestyrt bostadsbyggande av bostäder 
flerfamiljshus i centrum, både i själva stadskärnan och 
dess omgivning. Fortsatt arbete med genomförande bör 
innehålla verktyg för att påverka sådant byggande.
Vad gäller småhus kommer  den stora mängden av sådant 
byggande att ske i Sävast och på Sävastön. Efterfrågan i 
dessa områden är mycket hög för närvarande, inte minst 
vad gäller inflyttning från Luleå. Vad gäller landsbygden 
generellt konstateras att det både på kort sikt och lång sikt 
finns ett begränsat efterfrågestyrt nybyggnadsbehov avse-
ende småhus. Den  nya LIS-planen kan i viss mån komma 
att påverka detta.

Verksamheter
För varaktig ökning av sysselsättningen i kommunen 
krävs nya verksamhetsområden. Förslaget till översikts-
plan innehåller utveckling av nya verksamhetsområden. 
Flertalet områden som föreslås, antingen befintliga för 
fortsatt utveckling eller nya, är lokaliserade till central-
orten. Bland dessa bör nämnas Svartbyn, beläget nord-
ost om Norra Svartbyn som bygger på den strategiska 
tillgången på grön el. 

I fortsatt genomförandeplanering bör det prioriteras i vil-
ken ordning områdena bör detaljplaneläggas och utveck-
las.

Jordbruksmark
Hushållningskravet för jordbruksmark leder till avväg-
ningar som sedan länge medfört att Sävast och Sävastön 
är prioriterat och översiktligt planerat för bostadsbebyg-
gelse. Förslaget till översiktsplan föranleder inga behov 
av tillkommande bedömningar, i synnerhet som bostads-
utveckling numera har status som allmänintresse. 

Markpolitik
Kommunen har länge arbetat med en metodisk markpo-
litik med lång framförhållning. Denna aktiva markpolitik 
har medfört att kommunen i allt väsentligt genom eget 
markägande behärskar den inom överskådlig tidshorisont 
behövliga mark som bör exploateras. Systematiska mark-
förvärv behöver dock ske för utveckling av verksamhets-
områden. Expropriation kan komma att behöva tillämpas 
och beskrivningen i förslaget till markanvändning i 
avsnittet om verksamheter i översiktsplanen ger rättsligt 
stöd för en eventuell ansökan om expropriation.
Kommunens aktuella policydokument om markpolitik 
omfattar främst:
• markanvisningspolicy
• mål för överlåtelse/upplåtelse av mark för bebyggande
• modeller för avtalsstyrning vid överlåtelser eller upplå-
telse av mark för bebyggelse
• principer och modell för prissättning av småhusbyggrät-
ter
• principer och modell för prissättning av industrimark
• principer och modell för prissättning och omreglering 
av småhustomträtter
• principer för prissättning av byggrätter för flerbostads-
husbyggrätter och kommersiella byggrätter

I kommande uppföljningsarbeten bör dessa policydoku-
ment aktualiseras.
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36.Genomförande av översiktsplanen



I arbetet med översiktsplanen har frågor för utredning 
och fortsatt arbete identifierats. Nedan är de frågor som 
har identifierats och som bör arbetas med utöver arbetet 
med översiktsplanen. Ansvarig förvaltning anges ej utan 
bestäms i separat beslut för respektive fråga. 

•  Fördjupad översiktsplan med tillhörande trafik- och 
parkeringsstrategi
•  Dagvattenstrategi
•  Gestaltningsprogram
•  Utredning stationslägen pendeltåg 
•  Grönstrukturprogram

37. Behov av fortsatt utredning och arbete
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Översiktsplanen ska aktualitetsprövas varje mandatpe-
riod eller minst vart fjärde år. Med anledning av detta bör 
kommunen ha en utarbetad modell för uppföljning och 
aktualisering. Kommunen har en långsiktig fördel genom 
en inarbetad och tydliggjord process som kommer att 
innebära effektivare översiktsplanarbete. Uppföljning av 
kommunens utvecklingsstrategi ska genomföras årligen. 
Ansvarig för denna analys är samhällsbyggnadskontoret. 
Vid formell aktualitetsprövning av översiktsplanen ska 
omfattande uppföljning genomföras och omfattar samt-
liga fördjupningar och tematiska tillägg. Följande över-
gripande frågeställningar föreslås som utgångspunkt för 
den större uppföljningen:  

•  Utvecklas Bodens kommun i enlighet med rekommen-
dationer och ställningstaganden i översiktsplanen? 
•  Är rekommendationer och ställningstaganden i över-
siktsplanen fortfarande aktuella eller har planeringsförut-
sättningarna förändrats?
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38. Uppföljning och aktualisering 
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Granskning av förslag tiil Översiktsplan 2L21,inklusive tematiska
tillägg avseende vindbruk och landsbygdsutveckling i strandn ära läge,
LIS, Bodens kommun

Bakgrund
Bodens kommun har upprättat ett ftirslag till ny kommuntäckande översiktsplan.
Förslaget är utställt i enlighet med 3 kap. 12 g plan- och bygglagen (pBL), under tiden
23 februari till 30 april20t7.

Enligt 3 kap 16 $ PBL ska länsstyrelsen under utställningstiden avge ett
granskningsyttrande över översiktsplaneftirslaget. Detta 

-gransknings¡trande 
utgör

statens samordnade syn på ft)rslaget och ska ingå som en del i den'antagna
översiktsplanen.

Av yttrandet ska framgå om

1. ftirslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap miljöbalken,2' förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligi 5 käp miljöbalken
inte füljs,

3' redovisningen av områden ftir landsbygdsutveckling i strandntira lägen inte är
ftirenlig medT kap. 1g e g ftirsta styckãt miljöbalken,

4' sådana frågor rörande användning.r uu rn*k- och vattenområden som angar två
eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och5' en bebyggelse blir olämplig med håinsyn till de toãndes och övrigas hälsa eller
säkerhet eller till risken für olyckor, översvämning eller erosion.

Låinsstyrelsen har lämnat ett samrådsyttrande över planftirslaget den22oktober 2013.
Efter samrådet har planftirslaget reviderats bl.a. utiiran de synpunkter som
Låinsstyrelsen framfürt i samrådsyttrandet.

Detta yttrande behandlar i ftirsta hand de fem punkter som omnämns ovan. yttrande
över vindbruksplanen samt LlS-planen görs i separata avsnitt.

Låinsstyrelsens yttrande

Allmänt
De synpunkter Länsstyrelsen framfürde i samrådsyttrandet 2016-0g-l2har till stor del
beaktats i den aktuella granskningshandlingen.

Presentationen av översiktsplaneftlrslaget har tydliggiorts bl.a. genom att
översiktsplanen kompletterats med en karta som reáãvisar phnfurslagets olika delar,
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vilket Låinsstyrelsenanser vara mycketbra, dåtdet ger en tydlig och överskådlig bild av
ftirslagets innebtird. Dock anser Länsstyrelsen fortiarande att det även inne i '
planhandlingen' under avsnittet om framtida markanvändning (Del E) hade varit en
prdef om både ny bebyggelse ftjr bostäder och für verksamhãtàr redávisaj.. få ru--u
kartbild, istället ftir som nu uppdelat.

Kopplingen mellan utvecklingsstrategin, övriga både lokala, regionala och nationella
mål och planftirslaget har ftirtydligats. Det strátegiska angreppssättet med ,,kärnbyar,,
har tydliggiorts och utvecklats bl.a. genom att haãdlingen"kómpletterats med motiventill urvalet av byarna.

Översiktsplanens strategiska utgångspunkt är tydlig och planfÌirslaget är konsekvent
utifrån denna med utveckling längs viktiga kommu]rikationsstrfü o-ch satsning inom
utpekade noder. Förslaget innehåller också rekommendationer ftir efterftiljanîe
planering.

Länsstyrelsens särskilda bevakningsområden enligt pBL 3 kap. 16$

Riksintressen
Kommunen redovisar riksintressen separat från övriga sektorsintressen både i text ochpäkarta, vilket Länsstyrelsen anser varabra,eftersoir riksintressena har en särställning i
översiktsplaneringen jämftirt med allmåinna intressen. Upplägget med att ftir varje
redovisat riksintresse också redovisa (i enlighet med pBï :Èap. +g) hur kommunen
avser att tillgodose respektive riksintresse anser Länsstyrelsen vara tydligt.

Länsstyrelsen anser dock att redovisningen av riksintressen enligt 4 kap.miljöbalken,
Y-Btät bristftillig och Länsstyrelsen anser därfür att det varit ftãelaktigt -"¿ "ttinledande avsnitt om riksintressen, som i generella termer dels beskriver innebörden av
ltt ett område utpekats som riksintressant och dels klargör skillnaden mellan 3 och 4
kap. miljöbalken när det gäller riksintressena.

T.ex. är Råne älvdal är utöver attvaraav riksintresse enligt MB 4 kap.6$, även av
riksintresse enligt 4 kap.l $, vilket innebär att hela älven o.h aludul.n är av riksintresse
med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. Samma bestämmelse
gäller även ftir samtliga områden som ingår i nätverket Natura 2000 utöve r att 4kap.g$gäller für dessa områden.

Naturvård
Beskrivningen redovisar inte hur planen tillgodoser riksintresseområdena enligt 4:g MB
Qt{atura 2000-områden). Vad gäller övriga riksintressen för naturv ård, tudet svårt att
bedöma om de tillgodoses i planen p.g.a. attdet beror på hur det ser ut på platsen där
nylutvidgad bebyggelse planeras, t ex vid Gunnarsbyn.

KultarmiljÌ)
Länsstyrelsen anser inte att beskrivningen av hur kommunen anser att
riksintressemiljöerna bör bevaras, användas och utvecklas på kort och lång sikt åir
tillräckligt tydlig ftir att det ska gà att säga att intressena tiligodoses. pet ùeh<ivs bl.a. en
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tydligare awägning i ftirhållande till andra riksintressen där man uppmärksammareventuella intressekonfl ikter.

När det gäller riksintresset Avan-unbyn skriver kommunen på sid. 39 samt underavsnitt Bostäder sid 76 utt -* tLu ueakta odlingslandskap och landskapsbilden.
Länsstyrelsen anser att kommunen även ska poäigtera att vid bygglov ochdetaljplanering ska håinsyn tas till kulturhistoristJvar¿en hos den äldre bebyggelsensom åir karaktärsskapande i riksintresset Avan_Unbyn.

I redovisningen av riksintresset Boden (sid a0) beskrivs riksintresset under deninledande presentationen som " rcaãnområ/en',,slumpberget och Rödberget.'Kasernområde' ger en signal om att det endast handlarïm kaserngårdens byggnadernär det i själva verket handlar om mångfalden av bt;;;;", påtregementsomràdena,
övningsområden, parker, områdenrn.J¡,inrt"uortái.ïuì oar,vägar,ftirråd m.m.

N¿ir det gäller hur riksintresset Boden ska tillgodoses behövs tydligare formuleringar därriksintressets uttryck ges större utrymme ochletydelse i beskrivningen av hurriksintresset ska tillgodoses' Det.ått" också frimgåratl man inte kan se regementenasom isolerade öar. Regementena måste beaktas ,orã ¿.u. i 
"r, 

,u.-uomìfuî,a."garnisonsstad". Garnisonsstaden omfattar aven viktiga ftirbindelsestråk, broar, parker,bostads- och övningsområden.

Formuleringen "regementsområden medverkar till att kaserner och kansli även fortsattska vara de dominerande byggnaderna..." bör ersättas med: "Bebyggelseutveckling skastyras så att den militära historien fortsatt åir läsbar genom att såvú"ka."-lyggnud",
som mångfalden av tunktionsbyggnader och andra ãnlaggningar ges t¡rrã-r-ririËtutrymme"' Även parker' kaserngã-rdar 

9ch somliga vägstråk eir viktiga ftir att läsa denmilitära miljön och måste ..rp.Èt.rur. på så sätt Letonãs också en tydligareunderordning ftir nytillkommande bebyggelse och även att ekonomibyggnadernas
betydelse lyfts.

Detta kan uppnås genom att kompletteringar i skala, orientering och läge anpassas tillområdets militära bebyggelse i stòrt, utal att skära av viktiga funktionella och visuellasamband vare sig inom eller mellan de olika etablis"-uìg.n från militärepoken.

Ävenfüljande formulering bör ftirtydligas: "Militärarkitekturen med den slutna och tillmaterial' form och fürg samordnaae ueuygg"rr." rm áu"" fortsättningsvis framträdasom egenartad och skilja sig fran vad somi övrigt byggts och byggs,iua. LÀrã" ¿.tframgå att-karaktarenh.os befintlig äldre bebygg"elseîi" m framträdagenom utrymmeoch skala i ftirhållande till områd"tr b*byggelse i stort,,. Med detta menas attnytillkommande bebyggelse inte ska trtingã sig på och skala/volym ska tirtr¿tta sig tillden befintliga militÈira bebyggelsen.

För att tillgodose riksintresset inom område BK 3 (Bodens tätort) anser Länsstyrelsenatt stora delar av den park- skogsparkmark som skiljer i"r,,ti¿ru delen avgarnisonsområdet från den norrã bor fredas rre, 
"yi.¡vggàt. - marken mellan f.d.Ing 3 och Bodån inte alls. bör bebyggas. parkmarËmerúñî.¿. Ag och Bodån ochpark/skogsparken Ingentingskogenãellan f.d s3 och Ag utvecklas med storftirsiktighet, så att området fär uetr¿tta sin skogparkk araktär.
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Totalfiirsvøret
utöver att det framgar under avsnittet om riksintressen hur kommunen skall tillgodose
dessa så bör detta även framgå under respektive områdesbeskrivning, ," rr"àun.

N¿ir det gäller "Riktlinjer ftir utbyggnad av bostäder kring skjutftilt och övningsområdeni Bodens kommun" bör policyn úeskrirras översiktligt iãiersiktsplanen och ävenrefereras inom del E: framtida mark- och vattenanvaîdning samt i de geografiska
områden som policyn omfattar.

Delar av Sävastön.(BFK 4) är beläget inom influensområde ftir riksintresset fürtotalftjrsvarets militära del, Bodenområdet. under rekommendationer bör tilläggas attFörsvarsmakten ska remitteras alla plan- och lovärenden inom influensområdet.
Boden cleantech center/ Bråinnklappgn och svalget ryutDelar av vu9 är belägetinom influensområde övrigt. undei iekommendat-ionàr bér tilläggas att alla piun- o.r,lovärenden inom influensområdet ska remitteras till Försvarsmakten.
Delar av Norra svartbyn(BU3) är beläget inom influensområde övrigt. underrekommendationer bör tilläggas att alla plan- och lovåirenden inom influensområdet skaremitteras till Försvarsmakten.

Miljökvalitetsnormer
Enligt PBL 4 kap.5$ skall det framgå i översiktsplanen hur kommunen avser att füljagällande milj ökvalitetsnormer (MCÐ.

Det är bta aff kommunen har identifierat mellankommunalt arbete som en viktig faktorfür-att nå miljömålen och miljökvalitetsnormerna (MKN) samt att kommunen avser attverka ftir att MKN och miljömål uppg,lls vid fysisk ptu*ring. - l

Det är myndigheter och kommuner som ska se till att MKN für vatten nås. Därftir börkommunen ha ett kontrollprogram für de vatten rot" a. fluerkade eller riskerar attpåverkas av utvecklingen i kommunen, med syfte att tria att MKN für vatten nås.

Aktuellt planeringsunderlag fttr MKN vatten finns i databasen VISS med tillhörande
vattenkartan (vattenftirekomster och beslutade normer finns) http://viss.lansslwelsen.se/
vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt fattadebeslut om åtgärdsprogram ochftirvaltningsplan ftir perioden 2016-2021 den 16112 2016.I tabellen på sidan 61 beskrivsekologisk statusþtential och kemisk status ftir vattenftirekomsterna enligt vad sombeslutades 2009. Ändringar av status, miljökvalit"trno.- orh vattenfürekãmstindelning
har gjorts för flera vattenfürekomster inom Bottenvikens vattendistrikt sedan 2009 årsbeslut och vad som anges i öp kan i många fall i dag 

"u.u 
inukl;;li; ippïirr..il*"

olika vattenfürekomster har sammu t*n 1t."x. Lule"alven¡ rn"n alla vattenftirekomster
har en unik id-sättning (EU-CD) som bör användas ftir aípeka ut vattenftirekomsternai fråga. Tabellen bör ses över samt även visa på gällande Ài¡<itrratitetsnorm fürrespektive miljökvalitetsnorm samt hur utveclliãgen enligt översiktsplanen kan inverkapå gällande norTn.

Mellankommunal och regional samverkan
Låinsstyrelsen finner att dessa frågor belyses på ett tillfredsställande sätt i ftirslaget tillöversiktsplan.
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Hälsa och säkerhet
LÈinsstyrelsen finner att dessa frågor belyses på ett tillfredsställande sätt i ftirslaget tillöversiktsplan.

Övrigt
I samrådsyttrandet framförde Länsstyrelsen synpunkter om att jordbruksmarken bör ges
en mer strategisk hantering i översiktsplanen. Kãmmunen har ãarefter låtit genomfüra
en kartläggning av jordbruksmarken inom kommunen, vilket Länsstyrelsen anser varabra' Denna utredning hade dock i någon form behölt iedovisas i översiktspru.r"n, ftir attkunna utgöra ett stöd i framtida phnéring.

Länsstyrelsen konstate nr att kommunen ftireslår bebyggelseutveckl ing inom S ävastönpå områden med värdefull jordbruksmark, något tottnãitr* är högst medveten om.
Såivastön ses som en viktig del i kommunens strategiska bebyggeläutvecklingìring,
viktigapendlingsstråk och med utbyggd teknisk inñastruktur och Länsstyrelsen hardärftir ftirståelse ftir kommunens stállningstagande när det gäller Sävastön. N¿ir detgäller kommunens generella ställningstaÀan¿e att aktiv jo.åbruksmark och befintliga
odlingsmarker i möjligaste mån br;r bev.ãras, vill Länsst"yrelsen hänvisa till MB 3 kap.4$ som anger att brukningsvärd jordbruksmark endast fár tas i ansprfü ftir bebyggelse
eller-anläggningar om det behövs ftir att tillgodose uar..rttigu samhällsintressen sominte kan tillgodoses från allmän synpunkt på ett tillfredsstäùande sätt genom att annanmark tas i anspråk.

Vind bru ksplan, tematiskt tillägg
Vindbruksplanen utgör ett tematiskt tillägg till översiktsplan 2025.Länsstyrelsen
konstaterar att planen i stora delar överensstämmer med àen plan som *t"gi;;;,
Bodens kommun 201^1-lI-07. Vissa justeringar av ftirslaget har dock skett sedan
samrådsskedet och efter Länsstyrelséns .u-.ådrytt arrdeá0rc-0g-l2.Bl.a. har nägra
utbyggnadsområden utgått eller justerats till sin utbredning.

Riksintressen

Totalförsvaret
Planfürslaget har sedan samrådsskedet justerats für att undvika konflikter med
totalfürsvarets militära del. Utöver att ômrådet Huvudköllandet utgått, så har
vindkraftsområdena Granhammarsberget och Björnberget kompletterats med
information om totalftirsvarets intressen. Texten b<tr ävãn kompletteras med attvindkraftsutbyggnad inom området Granhammarsbergetsnordvästra del samt inomRjörnbergets norra del medftir skada på riksintrerr"n 

"fti. 
toturtiiruu."ì, -äüåä ¿.rvilka omfattas av sekretess.

Kulturmiljö
För riksintresset RikJi-Ðockas anges att riksintresset ska tillgodoses genom analys avvindkraftsverkens påverkan på kulturmiljön som undertagför pravníng av tiiiiiara,
men inget om hur kommunen avser att tillgodose riksintrãJset vad galËr bevarande ochanvändning, vilket är en brist. Vid framtagandet av en analys av viidkraftens påverkan
på riksintresset Rikti-Dockas kulturmiljö ãr det viktigt att detgörs en allsidig analys av
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vilken påverkan en vindkraftsetablering skulle fa på kulturmiljön. I en sådan analys bör
bland annat ingå hur olika placering av vindkraftwerken påverkar kulturmiljön. Särskilt
med tanke pâ att kulturmiljön ligger i ett ensligt, ostört läge d¿ir inga anläggåingar eller
alnan bebyggelse finns inom synhåll från platsen, vilket också arétt av ril"sintresset
Rikti-Dockas viktigaste värden.

I miljökonsekvensbeskrivningen bedöms vindbruksplanen ge små negativa
konsekvenser ftirkulturmiljön. Detta kan ifrågasattás sarskilt när detiäller det
ftireslagna utredningsområdet Granhammarbe.-rget som ligger i direkt Lslutning till
nybygget Rikti-Dokkas som utöver att det är eti utpekat òmråde av riksintresse, är
¡kydd,at som byggnadsminne. För detta område be-h<ivs en noggrann analys av
konsekvenserna für den skyddade och utpekade kulturmiljön, ,it,iu", denïisuella
påverkan som en vindkraftsetablering skulte medfüra.

Rennäríng
Planft)r-slaget har justeryts 

9å 
att inget område som berör riksintresse für rennäring

längre ftireslås ftir vindkraft. I samband med eventuell utbyggnad är det dock viktigt att
detta sker i dialog med ftireträdare für rennäringen.

Övrigt
Informationen nedan berör inte Länsstyrelsens bevakningsområden i samband med
granskning av översiktsplanen enligt PBL, men kan vara-till nytta inftir eventuell
utbyggnad av vindkraft enligt planftirslaget. Fortfarande berörs, direkt eller indirekt,
9mråden med höga naturvärden. Det kan senare visa sig att det blir svårt, även med
ftirsiktighetsåtgärder, att anvåinda de ftireslagna områdäa ft)r vindkraft. üungsörn, och
andra rovËglar, ska under alla omständigheter visas den hÈinsyn som är nödvändigt -ilte 

þara så långt möjligt, som det står i kommunens ställningstagande pa s zi i
vindbruksplanen.

Granhammarsberget:
På toppen och nordöstra sluttningen av Granhammarsberget ligger ett
gammelskogsområde med dokumenterat höga naturvardJn. Ltinsstyrelsen inventerade
området 2003 i det sk. SNUS-uppdraget, ettiegeringsuppdrag att inventera och
identifiera skogar med höga naturvärden. omrãdet nnns re¿ovisat i Naturvårdsverkets
rapport 5345.I en överenskommelse mellan Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och
markägaren Sveaskog så bestämdes att området ska bevaras som ett ,,större
hänsynsområde". Det innebär att området ska bevaras från skogsbruk och exploatering i
sin helhet, vindkraftsutbyggnad rir ej tillåten.

Norr om Lomträsket på gränsen mot Gällivare kommun finns ett annat skogsområde
med höga naturvärden. Reservatsbildning pågår på Gällivaresidan. Området är inte
inventerat klart och gränserna är osäkra mê"ãet ptanerade reservatet sträcker sig med
största sannolikhet in en bit i Bodens kommun.

Björnberget:
Här finns "Större hänsynsområden", områden med höga naturvärden som ska skyddas
från skogsbruk och vindkraft. Det ft)rsta är Lillspikenio- omfattar berget med samma
namn samt delar av Aspberget. Aven detta område finns redovisat i Nati¡rvårdsverkets
rapport 5345 ' Det andra större hänsynsområdet ligger kloss mot naturreservatet
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Blåkölen' och sträcker sig nomrt upp mot Bjömberget. Detta område f,rnns beskrivet iNaturvårdsverkets rapport 5344. cìrt<a r,5km No o; BHkölen ligger r"Àu".g"t. Ävenhär finns ett skogsområde med mycket höga naturvärden áãr vindkraftsutbyggnad ärdirekt olämpligr.

Mitt inne i vindkraftsområdet ligger naturreservatet Kuoratjjaure. området är bortklipptfran vindkraftsområdet vilket aibramen det är olämpligi-"¿ vindkraftsutbyggnad
ända fram till rerservatsgränsen. Det skulle ge en 

""ä,iT;ãrerkan på såväl områdetsnaturvärden som friluft s- och upplevelsevärden

Sveaskogs större hÈinsynsområden bör redovisas tillsammans med Ekoparker mm under6.2.?-. Övriga skyddsområden. De större hänsynsområdena ska undantas frånvindkraftsetablering. Runt skyddade områden ¡ttt tftà.tìieu buffertzoner tillämpas ftiratt minimera negativ påverkan på natur- och uppleversevärãen.

Landsbygdsufveckling i strandnära läge, Lrs, tematiskt tillägg
Länsstyrelsen finner ansatsen som redovisas inledningsvis i LlS-bilagan somgenomtåinkt och metodisk, ntir det gäller hur LIS-om.ã¿"n ska füreslås. Det är t.ex. braatt det gjorts en kartläggning av befintligt serviceutbudikommunens serviceorter.
Redovisningen på markanvåindningskartan med grupperade LlS-områden ger en bildöver en strategisk ansats vid utpekandet av LlS-õmraden.

sedan samrådsskedet har redovisningen av LlS-områdena ftirtydligats bl.a. genom att denu finns med på plankartan tillsammãnsmed_övrig ftireslagen markanvändning.
Därigenom blir relationen till det övergriggnde qåfr.J;;'.r som LlS-planen der urgörtillägg till tydligare. Den numrering ar.Llf områd"" ro--g¡orts i planh"rãii"æ, bidrarockså till att underlätta tolkningen ãv ñrslaget. c

Låinsstyrelsens konstatetar attkommunen avser att anvåinda LlS-verktyget även utanstöd i översiktsplanens utpekade områden. syftet med den möjligheten enligtpropo.sitionen (Prop. 2008109:119 s. 58) ¿ir ait innan kommunen hunnit ta fram enöversiktsplan med utredda LlS-områden, i det enskilda fallet, under en övergångsperiodfram till en översiktspran är antagen,ändå skal<un; tilH;p" bestämmelr.rãu t irrgLIS' Det bör även tilläggas att syftet med ett sådant mrraran¿e var attgöra det möjlig atttillämpa bestämmelserna kring its fru- till dess att LlS-områden är fastställda iöversiktsplanen. Länsstyrelsen anser därfür att utvecktingrm,tirigheter utanftir utpekadeLlS-områden endast är möjlig für sådana etableringar/rutäi.rgu, som direkt skapar flerän några enstaka arbetstillftillen samt att motsvarande underlõ;ilJ" ãì".rii ror",tagits fram.

sedan samrådet hat nâgraområden utgått, vilket Länsstyrelsen anser varabra.Några
områden har även tillkommit
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Låinsstyrelsen anser att det inom de utpekade LlS-områdena kan finnas fürutsättningar
Ft-ny bebyggelse, men att områdena är så utsträckta att det inte går att generellt
bedöma lämpligheten, utan detta far göras i samband med dispenîpro,rnîng.n. o.t
{}mgår också tydliglav fürslaget attiet i huvudsak handlar om komplettering inomeller i anslutning till befintlig bebyggelse.

Länsstyrelsen anser att det inte är tillräckligt med de områdesvisa rekommendationerna
på gruppnivâ, utan^att det inom varje LlS-område behöver framgå hur man avser attnyttja området. LlS-områdena behöver, på samma sätt som alla annan füreslagen
markanvändning i en översiktsplan, tillfõgas tydliga o-r¿¿.r..to--.;;;". ftir attleva upp till bland annat kraven på tydlighet olh aîvandbarhet i 3 kap s s p.z per.
Länsstyrelsen anser också att det ftir varþ område behöver vara tydligt hur det kopplastill övrig markanvändningsplanering.

Jordbruksmørk
Länsstyrelsens synpunkt avseende olämpligheten att ange LlS-områden påjordbruksmark kvarstår. Att_bebygga jordbiuksmark, auin o- den inte ultir.t brukas,innebär att framtida brukande au mã.k.n omöjliggörs. Länsstyrelsen komm er attvara
starkt restriktiv nåir det gälleratt medge rt gd.tyãdsdispenser inom de ftireslagna LIS-områdena om brukningsvärd jordbruksmark riskerar att påverkas. Enligt -ifãluu..n,MB, 3 kap' 4$ fåtr brukningsvdrdiordbruksmarktas i ansprfü bl.a. endast om dettabehov inte kan tillgodoses på ett från allman synpunkt tiil-fredställande sätt genom attannan mark tas i ansprfü. Kommunens ställningstagande kring',aktivt brukãdjordbruksmark" finner Länsstyrelsen inte nagot tagJtöd ftir.

Nøturmìljö
Beskrivningat av växt- och djurliv liksom de allmänna områdesbeskrivninga maär
mestadels mycket rudimentära. För att kommunens ställningstagande: ,,Där 

det vidinventering eller via loknl lç)nnedomfinns kunskap om tu;nltrgã vdxtmiljöer ejbr r¡ktdlyrljv som t exfagellokaler bör dispensgivning i LlS-området vara restriktivt. Ettmindre antal dispenser kan ges om det kan ske"utan att störa vrixt- och djurliv.,, skakunna vara användbart så behöver det framgå ftir varje iti-¿.lo-råde om dispens börkunna ges direkt utifrån underlaget i riversiÈtsplanenlller om en naturinventeiing
behövs innan dispens kan prövai.

Mitjökvalitetsnormer, MKN
Länsstyrelsen kan uti_från handlingarna i granskningsskedet inte avgöra huruvida
ftirslaget kan medverka.till att en -i¡otuáitetsnorir 

"nrigt 
5 kap miljöbalken inte ftiljs.För att underlätta framtidaprövningai behöver kommuneã i rts-tinaäg"t pa 

"tttydligare och mer genomgående säu beskriva vilka vattenfürekomster som berörs, derasmiljökvalitetsnorm och status. Därefter beskriva orsaken till varftir vissa
vattenftirekomster klassificeras som sämre än god och vilka som är i risk att ej nåmåluppS'llelsen ftir milj ökvalitetsnormen.

Det är även önskvärt om kommunen identifierar i vilka LlS-områden i samband med nybebyggelse kan uppnå en betydande ftirbättring genom ati ersatta bristfrilliga enskilda
avlopp.
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Länsstyrelsen noterar att det inom detta område tillkommit ett nytt område lL, VittjärvA' bestående av 3 mindre delområden. Dessa ligger i anslutning till Storbäcken mellan
Vittjtirvsträsket och Luleälven. Låinsstyrelsen hãr-inga synpunkìer på dessa områden
fürutsatt att kommunens rekommendaiioner für ueufggéhä beakta;.

LlS-områdesgrupp 2;
Svartlåområdet

Se ovan avseende områden med jordbruksmark.

LlS-områdesgrupp 3;
Hørøds och Bodträskfors och appströms Luredrvsstråket
Inga synpunkter på dessa områden ftirutsatt att kommunens rekommendationer ft)r
bebyggelse beaktas

LlS-områdesgrupp 4,.
Lulerilvsstråket nedströms B odens ttitort
Sedan samrådsskedet har området Sävastnäs utgått som LlS-område. Länsstyrelsen
anser dock även att området 4 A, Bjässmoran noff om unbyn är olämpligt sám LIS-
område, då det redan råder sådant bebyggelsetryck som gör att LIS knapfast behövs ftir
att stimulera bebyggelseutveckling inom området.

Anpassning till ett fürändrat klimat
Kommunen har i samrådsredogörelsen inte alls kommenterat Låinsstyrelsen synpunkter
gällande anpassning till ett ftirändrat klimat. Det behöver framgå huruvida konsekvenser
av klimatftiråindringar kan påverka ftireslagen bebyggelr.. öu"ïagunj;il* "

ställningstaganden beträffande hantering Ju tottr"liãnser av ett ftirändrat klimat
behöver också framgå. I eventuella fail áar det är nödvrindigt behövs även anvisningar
ft)r kl imatanpassningsåtgärder.

Fornlòimningar
I MKB:n (s. 155 och framåt) anges endast att all exploatering som påverkar
fornlcimningar lcräver tittståndfrån lcinsstyretsen eilrgt kutturmitjatagen. Denna
information behöver kompletteras med bedömningar ãch konsekvenser vid fürekomst
av fornlåimningar inom LlS-områdena. Det behöver även framgå hur kommunen avser
!119ra fomlämningar med hänsyn till vad som framgår av kulturmiljölagens 2kap.l0-
14 $$. 

--J----Þ-'^e - ¡

Planförslaget

LlS-områdesgrupp l;
Luleòilvsstråket appströms Bodens ttitort tíil och med Bredåkersbyørna
Områdesgruppen omfattar ett flertal områden med jordbruksmark vilket inneb¿ir att deenligt miljöbalkens hushållningsbestämmelser inteiorde vara möjliga att bebygga.
Låinsstyrelsens synpunkt från samrådsyttrandet om att jordbruksområdena bör undantas
Kva"rstar.
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LlS-områdesgrupp 5;
Gannarsbyområdet

Länsstyrelsen anser Gunnarsbyområdet vara lämpligt ftir LIS, med undantag ftir de
delar som omfattar brukningsvärd jordbruk..*k. liri, fin x dagligvaruhand"el,
samhällelig service samt en del fiiretagande som kan gynnas av ytterligare bebyggelse.
Råneälvens dalgang är dessutom en atiraktiv plats sorlstrategiskt brirfunna utvecklas
bl.a. i turistiskt syfte.

LlS-områdesgrupp 6;
Skogs,åområdet

Länsstyrelsen är tveksam till LlS-motivet då vi inte kan se hur landsbygdsutvecklingen
gynnas. I övrigt inga synpunkter på områdena.

I-llS-områdesgrupp 7;
Ovrígø lands bygds område n
sedan samrådsskedet har området Brännberg utgått som LlS-område, vilket
Länsstyrelsen anser varabramed hänsyn tiliattãffekterna nÈir det gailer
landsbygdsutveckling torde vara g*rku små, något som kommunen också konstaterat.
När det gäller övriga områden har Låinsstyrelsenìnga synpunkter utöver att
brukningsvärd j ordbruksmark bör undantas från ttS -områ¿ena.

Samråd och beslut
Inftir länsstyrelsens granskningsyttrande har ftiljande myndigheter givits tillftille attyttra sig: Statens Geotekniska institut (SGI), svãriges géoloÀiska uãders<itning (sGU),
Svenska kraftnät, Energimyndigheten, Myndighet;lfü-r samhällsskydd och beredskap,(MSB), Trafikverket, Sametinget, Lantm¿iterie1, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, post-
och telestyrelsen, Försvarsmakten, FortifikationsverÈet samt Vattenfall Eldistribution
AB.

Inom Länsstyrelsen har följande enheter tillfrågats i ärendet; miljöskydd, social
hållbarhet och samhällsskydd, naturvård, miljöãnalys, landsbygd, ,u-t íaturresurs- ochrennäring.

Patrik Wallgren
Enhetschef Inger Krekula

Planarkitekt
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