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Figur 1. Utsikt över Luleälven och bron mellan Harads och Bodträskfors.
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1. Introduktion

I kommunens översiktsplan pekas Harads och Bodträskfors ut som primärt kärnområde. Genom att peka ut kärnorna vill kommunen uppmärksamma områdernas strategiska betydelse som
serviceorter.
Harads och Bodträskfors är områden
där entreprenörsandan och
engagemanget bland byborna
är stark. Detta visar sig bland
annat genom flertalet lokala
företag, unika besöksnäringar som
exempelvis Tree hotel och Artic Bath
och ett rikt föreningsliv. Med skogen
och älven i direkt närhet finns
många fina boende- och
vistelsemiljöer som inte bara
berikar de boende i byarna utan
också de som är på besök.

1.1 Syfte och beslut

Syftet med planprogrammet är
att studera och beskriva den framtida
samlade strukturen i
Harads och Bodträskfors när det
gäller bland annat grönområden,
bebyggelseutveckling, rekreationoch friluftsliv. Planprogrammet fungerar
sedan som stöd för fortsatt utveckling.
Syftet är även genom dialoger med
boende och verksamma utveckla och
förankra planprogrammet.

Figur 2. Utvecklingsstrategi från Översiktsplan 2025.
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1.2 Planprogramsområdet

Harads och Bodträskfors är lokaliserade längs med Luleälv. Riksväg 97 passerar genom Harads. Avgränsningen för aktuellt programområde har utgått från avgränsningarna i översiktsplanen när det gäller
förtätning- och kompletteringsområde för bebyggelse, utredningsområde för verksamheter samt verksamhetsområde för utveckling och nyetableringar i Harads och Bodträskfors. Planområdet omfattar främst den
befintliga bebyggelsen. Grön- och strövområde är även inkluderade i området för att säkerställa tillgången
till dessa.

Harads

Bodträskfors

Figur 3. Karta med planprogramsområde. Avgränsningen för området är markerad i organge.

1.3 Vad är ett planprogram?

I ett planprogram anger kommunen sin viljeinrikning för ett område genom att förmulera utgångspunkter
och riktlinjer som blir vägledande för den fortsatta planeringen med till exempel detaljplaner. Programmet
innebär en möjlighet för kommunen att på ett tidigt stadium lyfta frågor och föra dialoger med berörda. Det
finns inget krav på att ett program ska tas fram, utan det är kommunen själv som avgör om det behövs. Planprogrammet har varit ute på samråd under sommaren 2021. Förslaget till planprogram har reviderats efter
inkomna synpunkter. Kommunstyrelsen godkänner slutligen inriktningen i planprogrammet.

Figur 4. Processbild för de olika skedena i framtagandet av planprogrammet.
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1.4 Dialogarbetet

I arbetet med plaprogrammet har flera aktiviteter genomförts. Syftet med aktiviteterna har varit
att samla in tankar, idéer och frågeställningar om Harads och Bodträskfors utveckling. De synpunkter som kommit in utgör ett viktigt underlag till det första planförslaget under samrådet.
Hur planeringsprocessen läggs upp, vilka kunskapsunderlag vi arbetar utifrån och vilka beslutsunderlagsom tas fram har stor betydelse för hur jämställdhets- och jämlikhetsperspektivet får
genomslag i planeringen. Beroende på vilken dialogmetod som används påverkar vi vilka som
deltar. Det är av stor vikt att inför och under en planprocess reflektera och utforma dialogen
utifrån hur vi skapar ett brett deltagande och god representation. Detta gäller allt från aktiviteter
till kommunikation och informationsspridning. Dialogaktiviteterna som genomförts representerar inte en helhetsbild av vad alla i exempelvis Harads eller Bodträskfors tycker, eller vad alla
ungdomar anser är viktigt. Däremot har dialogen bidragit till flera bilder av vilka synpunkter,
behov och förväntningar som finns för planeringen.
I mars 2019 anordnas ett öppet dialogmöte i Edeborg. På mötet deltog cirka 30 personer. Åldern
på deltagarna varierade i ålderspannet från cirka 35 år till cirka 80 år. Män var representerade i
en högre grad än kvinnor på dialogmötet. 61 procent var män och 39 procent var kvinnor. I april
2019 hölls en dialog med ungdomar på skolan i Harads, årskurs 4- 6.
Nedan följer en tematisk sammanställning av de synpunkter som har kommit in under dialogerna. Synpunkterna redovisas i teman Att leva och bo; Grönt, mötesplatser och turism samt Att
resa och färdas. Dialog med skolungdomarna redovisas särskilt. Sammanställningen är övergripande och alla förslag som har kommit in har även beaktats i utformandet av planförslaget.

1.4.1 Att leva och bo

På dialogmötet eferfrågades fler lägenheter/ flerbostadshus. Lägenheterna ska vara mindre, från
ett rum till tre rum. Det pratades om förtätning av centrumkärnan samt att utveckla lägen längs
med älven. Flera av deltagarna önskar möjlighet till mindre odlingar. Kolonilotter näms flertalet
gånger. En av grupperna lyfte behov av parhus/ radhus.
På dialogmötet lyftes även vikten av tillgång till service. Tandläkare, hälsocentral
skola, förskola, affär, badhus och sporthall är några exempel på det serviceutbud
som anses som viktigt. Detta speglas även i de svar deltagarna gav vid frågan vilka platser som
är viktiga att ha kvar som de är idag. Flertalet svar utgörs av service i olika former.

Figur 5. Ordmoln från dialogmötet vid frågan ”Vilka platser är viktiga
att ha kvar som de är idag”.
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1.4.2 Grönt, mötesplatser och turism

Flera av deltagarna på dialogmötet lyfte
närheten till natur som en viktig kvalité med att
bo i Harads och Bodträskfors. Begreppet ”frisk luft”
framkommer i en gruppdialog. I frågan vad det bästa
med Harads och Bodträskfors är lyfts natur/friluftslivaspekterna
i stor utstäckning i form av exempelvis älven,
utsikten och badstranden.
Under dialogerna framkom det även att
det finns många olika besöksmål och
mötesplatser. Besöksmål som nämns är tex Tree hotel,
badstranden, kyrkan, utsiktsklippan och Artic Bath.
Naturliga mötespunkter består främst av sevicefunktioner
i form av tex livsmedelsbutiken, skolan, biblioteket och
Figur 6. Karta från dialogmötet där grönstruktur,
turism och mötesplatser diakuserades.
förskolan. Även här framkommer att målpunkter i naturen
fungerar som naturliga mötespunkter, exmpelvis elljusspåren, modellflygfältet, badstranden och
skoterleder.
I frågan vad som är det bästa med Harad och Bodträskfors lyfts även sociala värden som relaterar till sammanhållning och gemenskap. Människorna, litet och tryggt samt att många känner
varandra lyfts i svaren. Vid denna fråga framkommer även den framåt- och företagaranda som
finns i Harads och Bodträskfors. Detta spelgas i svar så som kreaktivtet, företagsamhet, entreprenöriellt samt driven skoterförening.

Figur 7. Ordmoln från dialogmötet vid frågan ”Vad är det bästa med
Harads och Bodträskfors”.

Figur 8. Ordmoln från dialogmötet vid frågan ”Vilka platser som ska/
behöver utvecklas”.
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1.4.3 Att resa och färdas

Inledande fråga i dialogen Resa och färdas handlade om målpunkter. Därefter följde frågor om
gång- och cykelstråk (behov och nyttjande), saknade länkar, konflikter mellan trafikslag samt
kollektivtrafik. Konstaterade att det finns många målpunkter i Harads och Bodträskfors både inomhus och utomhus. Edeborg med ex v ungdomsgård, allaktivitetshus, Klippan för asylsökande
och församlingshem är några mötesplatser inomhus. Vissa av målen är kopplade till idrott. Andra till friluftsliv. Allmänna lokaler som skola, förskola, bibliotek, badhus, äldreboende, kyrkan
samt företag och butiker men även återvinningen och busskuren nämndes också.
Gång- och cykelstråk önskades på båda sidor av väg 97. Gång- och cykelbana över broarna som
förbinder Harads och Bodträsk framfördes särskilt viktig. Föreslogs nytt stråk mellan väg 97 vid
Betsvägen till bivacken vid strandkanten samt att befintlig sträcka mellan Edestrand och skolan
behöver upprustas. Gamla bron i Bodträskfors nämndes vara en viktig gångväg. Även skogsleden och promenadstig nämndes som populära stråk.
Stigar beskrevs ha uppkommit där det saknas
förbindelser ex v vid gamla bron i Bodträskfors,
bakom Edestrands äldreboende, mellan väg 682
och fotbollsplanen samt mellan 97an vid
Edeborg och äldreboendet.
Konflikter mellan trafikslag angavs främst
förekomma på och efter de allmänna
vägarna, smal körbana på broarna över
Lule älv, längs hela 97an genom Harads
med hänsyn till tung trafik och höga hastigheter,
vid Tree hotel, dels bländande skylt för
vattenskyddsområde samt skylt för Tree hotel
på en plats där älgar dessutom brukar passera,
korsningen väg 97–682 samt otydlig avsmalning vid Televägens norra anslutning. Den kurviga
Televägen som utgör anslutning till skolan med
oskyddade trafikanter. Fler fartkameror önskas,
exempelvis på väg 97 vid södra infarten.
Önskemål om passager i form av
övergångsställen över 97.
Fler bussturer och förbindelser längs älvens båda
sidor och hållplatser längs 97an. Bussförbindelserna mellan Boden centrum och Harads upplevs
dåliga typ obefintliga och märkligt att skolbussen och Jokkmokksbussen går i princip samtidigt.
På södra sidan går buss till Boden på morgonen men det saknas tur för återresa. Framfördes att
man skickat skrivelse till kommunen med förslag om kollektivtrafik.
Som övrig synpunkt framfördes behov av laddstation.
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1.4.4 Ungdomsdialog

Nedan följer en sammanställning av de synpunkter som har kommit in under dialogen.
Var bor du idag (vita pluppar)och vart skulle
du vilja bo om du byggde ett nytt hus (gröna pluppar)?
Personerna bodde utspridda inom hela kartområdet. Vid frågan var de skulle vilja bygga
nytt hus var det vanligast svaret högt upp med
utsikt eller nära vattnet. Centralt i Harads
svarade även ett antal personer. Platser som
pekades ut var bland annat vid älven,
Rotagårdarna, Prästholmen och
Bergströmsholmen.
Vilka platser använder du utomhus och
vilka vägar använder du på fritiden? Har du
några favoritplatser? (röda pluppar)
Under dialogerna framkom att personerna vistas
i sin närmiljö när de är utomhus. Platser som
pekas ut är exempelvis älvskanten,
skogen, skidspåren, badplatserna, skolgården,
isrinken, vid mataffären, Edeborg och badhuset.

Finns det farliga eller otrevliga platser
utomhus?
(blåa pluppar)
Platser som nämndes var ödehuset, vägen
norr om Harads, att färdas på bron mellan
Harads och Bodträskfors upplevdes otryggt.
Kyrkogården och området bakom kyrkan
pekas även ut som farligt och/eller otrevligt.
Önskemål och förbättringar
Under dialogerna uppkom många utvecklingsförslag. Deltagarna önskade bland annat
linbana upp till bergets topp, skatepark,
klätterställning för äldre barn, trampolinpark, nya saker på lekparken vid skolgården,
studmattor på skolgården och upprustning av
badstranden.

Figur 9 och 10. Kartor från några av dialoggrupperna under dialogmötet.
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Figur 11 och 12. Barn och vuxna som utövar idrottsaktivitet i Bodträskfors. På överstra bilden spelar
barnen fotboll.
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1.6 Parallella processer

Vision 2030 drivs av Edek (Edeforsbygdens ekonomsika förening) och genomförs i samarbete
med Bodens kommun. Projektet tar tillsammans med boende i byarna och lokala aktörer fram
en handlingsplan för framtiden som bygger på en helhetssyn, där behov, resurser, idéer, kulturella värden och platsunika förutsättningar kartlagts.
Syftet med projektet har varit att ta fram kunskap och metoder som stärker de olika aktörerna i
Edeforsbygden. På så sätt kan prioriteringar göras för att använda resurser på bästa sätt och
handlingsplan kan tas fram som bygger på behov och resurser. Utgångspunkten är att öka livskvaliteten för boende och främja bygdens ekonomiska, sociala och kulturella utveckling.

Figur 13. Bild från samlingslokalen Edeborg. Samlingslokalen drivs av Harads byaförening och ligger centralt i Harads. Här annordnas
bland annat Haradsrevyn, föreningsträffar, konferenser, föreläsningar, konserter, teater, möten och kalas.
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2. Nulägesbeskrivning

Harads präglas av sin tid som ett eget
kommuncentrum med kyrka samt en tät och
blandad bebyggelse i byakärnan. Bostadsbebyggelsen består av friliggande villor, radhus och
flerbostadshus, merparten uppförda från 1950-talet och framåt. Närheten till Luleälv är en stor
attraktivitetsfaktor. Det finns offentlig service i
form av bland annat låg- och mellanstadieskola,
förskola, Edestrands och Älvstrands äldreboende,
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 utgör viktiga samlingspunkter i
byn. I området finns många mötesplatser i form
av exempelvis Kläppgården (hembygdsmuseum),
vävstuga och snickert samt ungdomsgården.
Harads och Bodträskfors utmärker sig med det
unika besöks- och turismutbudet med
exempelvis Tree hotel och Artic Bath.
Figur 14. Flygfoto över Harads, nordvästlig riktning.

I Bodträskfors är bebyggelsen mer homogen, med friliggande villor huvudsakligen uppförda
omkring 1930- 40-talet. Huvuddelen av bebyggelsen är samlad norr om väg 682 och Bodträskåns utlopp i Luleälv. Mekanisk verkstad och åkeri är några av de verksamheter som finns.
Fotbollsplaner finns i Bodträskfors. Bodträskfors nyttjar det serviceutbud som finns i Harads.
Inom planprogramsområdet finns generellt goda infrastrukturella förutsättningar i form av
kommunalt vatten- och avloppsnät samt vägar för biltrafik. Större delen av föreslaget område
som omfattas av planprogrammets avgränsning ingår i kommunens verksamhetsområde för
vatten och avlopp. Området trafikeras av Länstrafiken.

Figur 15. Flygfoto över Bodträskfors, nordostlig riktning.
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2.1 Markägoförhållanden och planberedskap

Inom aktuell avgränsning för planprogrammet finns cirka 20 detaljplaner. De flesta av dessa
detaljplaner är upprättade under 80- och 90-talet. Huvudsaklig markanvändning för dessa är bostadsändamål. Planprogramsområdet omfattar cirka 600 ha. Bodens kommun är fastighetsägare
till ca 1, 80 km2 mark och resten är privat markägarskap.

Figur 16. Karta med kommunens markinnehav markerat i orange.
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3. Tidigare ställningstaganden
3.1 Riksintressen och allmänna intressen
3.1.1 Riksintresse rennäring

En del av aktuellt planprogramområde berörs av riksintresset för rennäringen. Sirges sameby
bedriver renskötesel inom aktuellt riksintresseområde. I kommunens översiktsplan finns beskrivet att riksintresset tillgodoses genom att ny bebyggelse i Haradsområdet föreslås ske genom
förtätning och komplettering inom befintlig bebyggelsestruktur vilket innebär att risken för fragmentering av riksintresseområdet undviks. Kraftledningen som löper norr om väg 97 längs med
planprogramsområdet nyttjas som flyttled av samebyn. Flyttledens funktionalitet får inte påverkas av framtida utveckling i form av exemplevis utveckling av verksamhetsområden. Lämpligt
avstånd mellan kraftsledningsgatan/ flyttleden och framtida utveckling behöver beaktas.

3.1.2 Riksintresse för kommunikation

I Bodens kommun utgör riksväg 97, Malmbanan, Haparandabanan, samt växlingsbangården och
centralstationen riksintressen för kommunikation. Riksväg 97 går genom aktuellt planområde.
Vägen anses vara av riksintresse då den är av särskild betydelse för den regionala och interregionala trafiken. I översiktsplanen finns det beskrivet att riksintresset tillgodoses genom att i fortsatt arbete med förtätning- och kompletteringsområden och utredningsområden som angränsar
till riksväg 97 och järnvägen ska anläggningarnas funktion som viktiga transport- och kommunikationsleder säkerställas. Översiktsplanen anger även att åtgärder som påtagligt kan försvåra
tillkomsten eller nyttjandet av vägen/järnväg så att anläggningarnas funktionalitet försämras ska
inte tillåtas.

3.1.3 Riksintresse totalförsvaret

Aktuellt planprogramområde omfattas av riksintresse för totalförsvaret avseende påverkansområde MSA-område. Detta utifrån lokaliseringen och verksamheten på övningsflygplatsen
i Vidsel. Översiktsplanen anger att riksintresset tillgodoses genom bland annat samråd med
Försvarsmakten ska ske i samtliga planeringsskeden.

3.1.4 Flyghinder för den civila luftfarten

Alla byggnadsobjekt oavsett typ som master, torn, pyloner, skyltar, konstverk, byggnader etc.
som är högre än 20 meter över mark eller vattenytan skall remitteras till Luftfartsverket. Detta
gäller oavsett position på svenskt territorium.
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Figur 17. Karta med riksintressen.
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3.1.5 Kulturmiljö

Före detta ålderdomshemmet
Sedan år 2003 är det före detta ålderdomshemmet i Harads, beläget på fastigheten Harads 7:23,
förklarat som ett byggnadsminne enligt 3 kap. Kulturmiljölagen, KML. I byggnadsminnet ingår
huvudbyggnad och gårdsbyggnad. I beslutet om byggnadsminnesförklaringen som Länsstyrelsen har tagit finns förutom ovan nämnda byggnader också ett område som ska utgöra byggnadsminnets skyddsområde. Motiven till byggnadsminnesförklaringen är bland annat ålderdomshemmets tillkomsthistoria, utformning – inklusive bevarande detaljer såsom serveringsluckan,
ringledningen och källarens betongkar – samt gårdshusets lägenhetsdel som tecknar en tydlig
bild av 1930-talets socialpolitik och arbetsvillkor samt livet på ”hemmet”. Tillsammans med
ett stort samhälls- och socialhistoriskt värde ger detta byggnaden ett pedagogiskt värde av vikt.
Aktuellt område omfattas idag inte av någon detaljplan.
Bodträskfors herrgård
Bodträskfors herrgård uppfördes i mitten av 1800-talet, har 14 rum och en tomt på ca 1,4 ha.
Byggnaden finns kvar än idag. Intill herrgården fanns en storslagen park med vedeldade växthus, en egen vingård samt ett orangeri.
Edefors kyrka
Edefors kyrka, beläget på fastigheten Harads 1:7, är ett kyrkligt kulturminne som skyddas av 4
kap i Kulturmiljölagen, KML. Kyrkan som ritades av arkitekt Johan Åkerman byggdes år 1928
efter att den dåvarande kyrkan brunnit ned år 1918. Den nya kyrkan byggdes i traditionell stil
med rektangulär plan och liggtimrad stomme. Fasaderna var ursprungligen klädda med rödbrunmålad stående träpanel, men sedan 1950-talet är dessa målade i vitt. Byggnadens spåntak
är valmat och brutet. Det sidoställda, låga tornet kröns av en spånklädd spira. Långhuset har
rektangulära fönster.
Vägmiljöer och broar
I början av 2000-talet tog Trafikverket, dåvarande Vägverket, tillsammans med Länsstyrelsen
fram rapporten Kulturhistoriska vägmiljöer i Norrbottens och Västerbottens län. Syftet med
rapporten var att redovisa vägmiljöer med värdfulla natur- och kulturvärden, som vidare kunde
användas som planeringsunderlag. I denna rapport har bron mellan Bodträskfors och Harads
klass 2. Bron över Bodträskån i Bodträskfors har klass 1. Det är en liten och låg bro med överliggande båg. Det är den äldsta bevarade bågbron i länet (byggd 1933) och har därmed ett högt
teknikhistoriskt värde. Bron är i stort sett i ursprungligt skick, den är välbevarad och lätttillgänglig. Broarna i Bodträskfors utgör även vägmiljöobjekt (682 BD Boden Bågbro och 1330
BD Boden Bågbro). Väg 741 pekas även ut som historisk vägmiljö. 741 mellan Bodträskfors
och Edefors byggdes genom statligt s.k. AK-arbete år 1939. Vägen har en relativt välbevarad
AK-karaktär, med långa raksträckor och höjdvariationer. Vägen har ett högt kommunikationshistoriskt, samhällshistoriskt, pedagogiskt och upplevelsemässigt värde.
Fornlämningar
Inom planområdet finns flera fornlämningar. Exempelvis finns i Harads, vid älven och äldreboendena Edestrand och Älvstand fornlämningar som har utgjorts av gårdstomter, enligt karta
från 1654. Inom det angivna området har sju gårdstomter funnits. Den åttonde gårdsplatsen är
Kläppgården (RAÄ nr 236) något utanför tomtklungan. I Bodträskfors finns lämningar efter
tegelbruk bestånde av en husgrund och två dumphögar med lera.
17
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BÅ

GB
R

O

LÄMNING EFTER
TEGELBRUK

LÄMNING EFTER HUSGRUND OCH
RESTER EFTER DAMMANLÄGGNING
TIDIGARE
GÅRDSTOMTER

FÖRE DETTA
T
ÅLDERDOMSHEMME
TORPLÄMNIN

Figur 18. Karta med kulturmiljövärden. Fornlämningar markerade i rött.
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Figur 19. Bild med Edefors kyrka.

3.1.6 Strandskydd

Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag och syftar till att långsiktigt trygga
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för
djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill
100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (strandskyddsområde). Länsstyrelsen
får i det enskilda fallet besluta att utvidga strandskyddsområdet till högst 300 meter från strandlinjen, om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften. För samtliga vattendrag
inom Bodens kommun som omfattas av strandskydd gäller det generella strandskyddet 100
meter från strandlinjen.

3.1.7 Vattenskyddsområde

Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller kommunen förklaras som vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att
utnyttjas för vattentäkt. I Harads finns två vattenskyddsområden. Norra Harads resp. Södra
Harads. Rekommendationer:
• Vid exploatering inom vattenskyddsområde ska skyddsföreskrift följas (25 FS2010:959 A 58).
Om det bedöms vara nödvändigt ska åtgärder genomföras för att säkerställa att grundvattnet inte
påverkas negativt.
• Vid exploatering inom skyddsområde för grundvattentäkter ska risk för negativ påverkan på
grundvattnet utredas innan exploatering. Om det bedöms nödvändigt ska det i detaljplan regleras vilka åtgärder som ska genomföras för att undvika negativ påverkan.

BILD PÅ LULEÄLV..
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Figur 20. Flygfoto över Bodträskfors, östlig riktning.
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3.1.8 Jordbruksmark

Totalt finns det cirka 36 hektar jordbruksmark inom planområdet. På västra sidan av älven finns
den mesta jordbruksmarken, vid Rotagårdarna. I södra delen av Harads finns ett större antal
jordbruksblock. Jordbruksmarken varierar i storlek och det odlas bland annat vall och korn. I
Bodträskfors är jordbruksmarken utspridd. Dels finns enstaka jordbruksblock i anslutning till
befintlig bebyggelse. Ett större sammanhängande område med jordbruksmark är lokaliserad
mellan väg 676 och Luleälven. I detta område odlas spannmåls-/baljväxter och proteingrödsblandning. På övrig jordbruksmark i Bodträskfors odlas bland annat spannmåls-/baljväxter och
vall. Norr om planområdet i Bodträskfors finns ett brukningscentrum (markerat med grön cirkel
i kartan nedan). Planprogrammet tryggar förutsättningarna att bedriva ett långsiktigt hållbart
jordbruk genom utpekandet av jordbruksmarken i plankartan samt genom rekommendationerna
i planförslaget.

Figur 21, 22 och 23. Flygfoto över Bodträskfors och
Harads där delar av jordbruksmarken inom
planprogramsområdet är lokliserad.
Figur 20. Flygfoto över Bodträskfors, östlig riktning.

Figur 24. Karta med jordbruksmark inom planprogramsområdet.
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3.2 Översiktsplan

I kommunens övergripande plan, Översiktsplan 2025, som antogs av Kommunfullmäktige
2017-06-19 är Harads och Bodträskfors utpekade som en primärkärna. Detta innebär att kommunen uppmärksammat Harads och Bodträskfors strategiska betydelse som serviceort som inte
bara är viktig för de som bor här utan även för människor bosatta i orternas omland. Kommunen
kommer därför att prioritera att upprätthålla och/eller utveckla den offentliga servicen.
I översiktsplanen ligger Harads och Bodträskfors utanför primärt utvecklingsområde för bebyggelse. Det primära utvecklingsområdet för bebyggelse omfattar Bodens centrala delar, med
riktning söderut, längs pendlingsstråket mot Luleå. Rekommendationer för bebyggelse utanför
primärt utvecklingsområde lyder:
•
•
•
•
•

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 bebyggelsen i ett sammanhang.
Hänsyn tas till befintlig bebyggelsestruktur, boendemiljöer och estetiska värden.
Specifika rekommendationer gäller för utpekade LIS-områden och finns i LIS-plan,
tematiskt tillägg.

För Harads och Bodträskfors har kommunen pekat ut förtätning- och kompletteringsområde. 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 utbyggd infrastruktur
och befolkningsutveckling i kärnorna stärker möjligheterna att öka andelen hållbara resor. De
utpekade utvecklingsområdena för byggelse ska prioriteras i den framtida fysiska planeringen.
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. För förtätning- och kompletteringsområdet Harads och Bodträskfors gäller även följande rekommendationer:
Förtätning bör ske inom befintlig bebyggelsestruktur. Trafiksäkerheten bör stärkas för oskyddade trafikanter som rör sig längs med riksväg 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.
Vattenskyddsområde ska beaktas. Lämplig lokalisering för bostäder bör utgå utifrån hänsyn till
naturvärden samt områden viktiga för rekreation och friluftsliv.
Översiktsplanen pekar även ut tre verksamhetsområden i Harads.
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3.2.1 Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS

Kommunens LIS-plan (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) antogs av Kommunfullmäktige 2017-06-19 som ett tematiskt tillägg till Översiktsplan 2025. I denna plan har kommunen
pekat ut särskilda områden för landsbygdsutveckling. I ett område som utsetts till LIS-område
finns utökade möjligheter till dispens från strandskyddsbestämmelserna. Förutsättningen är att
strandskyddets syfte tillgodoses långsiktigt samt att planerade åtgärder ger långsiktiga och positiva effekter på sysselsättningen eller bidrar till att bevara servicen på landsbygden. Att ett område pekats ut som LIS-område innebär alltså inte ett automatiskt upphävande av strandskyddet
inom området, utan fortfarande måste strandskyddsdispens sökas eller strandskyddet upphävas
inom en detaljplan, vid en planerad åtgärd. I området Harads och Bosträskfors finns totalt utpekat sex olika LIS-områden. Inom planprogrammets omfattning ligger ett av dessa LIS-områden.
LIS-området anges lämpa sig för turismverksamhet.

Figur 25. Karta med utpekade områden i Översiktsplan 2025.

22

3.3 Tilläxtprogram

I Tillväxtprogrammet pekas fem tillväxtområden ut. Tillväxtprogrammet ska vara vägledande
för kommunens näringslivsarbete, ligga till grund för beslut kring finansering samt beslut avseende tillväxt- och näringsfrämjande aktiviteter. De fem tillväxtområdena är:
•
Avfalls- och miljöteknik
•
Besöksnäring och handel
•
Kulturella, kreativa och digitala näringar
•
Hästnäring
•
Elintensiva näringar
För att uppnå målsättningar i Tillväxtprogrammet har fyra framgångsfaktorer identifierats:
•
Centrumutveckling
•
Landsbygdsutveckling
•
Försvarsmakten
•
Våga prioritera

3.4 Klimatförändringar och anpassning

Bodens kommun har en detaljerad katering av 500- års flöde i Luleälven som används som planeringsunderalg. I översiktsplanen anges det att vid exploatering i anslutning til Luleälven ska
500-års flöde beaktas. Detta medför att att 500- årsflödets nivå blir avgörande för var bebyggelse för placeras. Vid placering av bebyggelse ska även översvämningskartering vid ett 100- års
flöde utförd på uppdrag av MSB år 2006 vara vägledande.

Figur 26. Karta med 500-års flöde markerat i blått. Planprogrammets avgränsning är markerad
organge i kartan.
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Figur 27. Flygfoto över Bodträskfors, nordvästlig riktning.
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4. Programförslag

I arbetet med att ta fram ett planprogram har de idéer och förslag som kommit fram under dialogerna samt samrådet bearbeats och blivit ett underlag till framtida utveckling med rekommendtioner. Planförslaget redovisas utifrån temaområdena: Att leva och bo, Mötesplatser, turism och
natur samt Att resa och färdas. Mark- och vattenanvädningen i planförslaget redovisas utifrån
följande begrepp:

Bebyggelse
Nya bostäder- område för framtida bostäder
Kyrkområde- område som avser Edefors kyrka med församlingsgård och begravningsplats
Blandad bebyggelse- områden för både bostäder och verksamheter
Industriområde- befintliga verksamhetsområde för industrier
Utvecklingsområde för industri- område för framtida industriverksamhet
Serviceområde- område för service. Här ingår bland annat offentlig service
Verksamhetsområde för turism- och besöksnäring- Område som säkerställer utvecklingen för turism och besöksnäringen

Stråk
Utvecklingsstråk grönstruktur- stråk av grönska som knyter ihop områden till en sammanhängande struktur.
Stråket kan utgöra ett viktigt stråk för promenad- och rekreation. Har betydelse för sociala och/ eller ekologiska värden
Utvecklingsstråk infrastruktur- stråk i transportsystemetsom behöver stärkas. Kn även vara länkar eller
kopplingar som saknas
Kommersielltstråk- stråk där den kommersiella verksamheten främst ska lokaliseras till

Grönstruktur
Jordbruksmark- befintlig jordbruksmark
Grönområde- parker och natur i tätortsmiljö samt lekplatser. Har betydelse för sociala/ och eller ekologiska
värden
Friluftsområde- område med stora frilufts- och naturvärden. Har betydelse för sociala/ och eller ekologiska
värden
Fritids- och idrottsområde- anlagda områden för friluftsaktiviteter. Har betydelse för socaial/ och eller
ekologiska värden
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4.1 Att leva och bo

- I Harads centrum finns möjlighet till uppförande av flerbostadshus.
- Etablerade verksamheter samt tillkommande ska ges möjlighet att växa inom befintliga verksamhetsområden samt utpekat expansionsområde för verksamheter.
- Verksamheter som är störande ska inte loakliseras i anslutning till bostäder utan till befintliga
eller expansionsområdet för verksamheter.
- Kontor och handel ska i första hand lokaliseras till det kommersiella stråket.
- Kulturmiljön ska bevaras, användas, utvecklas och tas tillvara för att ge en attraktiv tätort och
en rik livsmiljö.
- Vid eventuell förtätning av befintlig bebyggelsestruktur kan det vara lämpligt att inventera den
kulturhistoriska bebyggelsen samt de kulturhistoriska miljöer som finns i Harads och Bodträskfors.
- Vid infarten till Harads, söderifrån, ligger det fd ålderdomshemmet med tillhörande byggnad.
Dessa är byggnadsminne enligt 3 kap kulturminneslagen. Om området, med byggnader samt
utemiljö, ska utvecklas ytterligare bör en detaljplan tas fram. Här är det framförallt byggnader
och bebyggelsemiljöerna som ska skyddas och/eller varsamhetsbestämmas enligt plan- och
bygglagen. En utredning behöver i sådant fall tas fram.
- Landsbygdens karaktär med bostadshus i det öppna landskapet ska bevaras. Enstaka byggnader för boende eller för landsbrukets funktion kan tillåtas tillkomma, utanför den sammanhållna
bebyggelsen, utöver utpekade områden för nya bostäder i planförslaget.
- Jordbruksmarken ska ses som en tillgång till karaktären och landskapbilden och ska i största
möjligaste mån bevaras.
- Inom planområdet finns platser som pekats ut i MIFO/EBH- stödet som potentiellt förorenade
områden. Objekten är oklassade och ligger inte inom förslag till framtida utvecklingsområden.
- Vid exploatering i områden med förutsättningar för ras, skred och erosion ska markens långsiktiga lämplighet för bebyggelse utredas.
- Vattenfall Eldistribution har en 145 kV luftledning som passerar i östra gränsen för aktuellt
planområde samt en 145 kV transformatorstation. Vid utveckling ska detta beaktas och gällande
riktlinjer följas.

4.1.1 Bostadsbyggande

Utvecklings föreslås ske inom befintlig bebyggelse samt outnyttjas byggrätter. Kartan nedan
illusterar områden för nya bostäder.

15 småhus
2 småhus

3 flersbostadshus
6 småhus
10 rad/parhus
1 småhus
1 flerbostadshus
2 småhus
6-7 småhus
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Figur 28, 29 och 30. Flygfoton över boendemiljöer i Harads och Bodträskfors.
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4.2 Mötesplaster, turism och natur

- Det kommersiella stråket med omgivande ytor ska utvecklas för att skapa en mer trivsam och
mer inbjudande mötesplats för alla. Detta kan ske genom exempelvis anläggande av en allaktivtetspark, parkbänkar och planteringar.
- För att säkerställa framtidsvisioner och efterfrågan pekas områden för turism- besöksnäringen
ut.
- Det finns behov av en allaktivitetspark i centrum i Harads. I fortsatt arbete ska lokalisering
utredas. Lekplatsen i Bodträskfors är i behov av upprustning.
- Det finns utvecklingsmöjligheter inom friluftsområden och fritids/idrottsområden. Det kan
till exempel handla om ställplatser i närhet av Luleälven. Ny lokalisering av tennisbanan ska
utredas.
- En kulturhistorisk bebyggelseinventering rörande de bågformade broarna över Lule älv samt
Bodträskån kan tas fram.
- Utvecklad information om kulturmiljövärden i Harads och Bodträskfors t ex kyrkan, bågbroarna, flottningen, CO Bergmans herrgård bör tas fram. Detta kan innehålla t ex fakta, byggnader/
byggnadsverk som är/har varit viktiga för bygden, årtal m.m.
- Mellan Svantes vilt och bergtäkten finns en nyckelbiotop. Värdena kopplade till nyckelbiotopen bör utredas vidare vid eventuellt utvecklande av industriområdet. Det finns även flertalet
fynd inrapporterade i artportalen för hela planområdet. Dessa behöver beaktas vid eventuellt
utveckling av industriområdet.
- Friluftsområdena runt om bebyggelsen är av stor vikt för att kunna erbjuda nära möjligheter
till friluftsliv, rekreation och motion.
- De gröna områdena utgör viktiga inslag i bebyggelsen och ska ses som tillgång för Harads och
Bodträskfors attraktivtet.
- Luleälv är en stor kvalité. Standpromenaden bör utvecklas för rekreation och motion med
exempelvis sittplaster och möjlighet att utöva olika aktiviteter.
- Mötesplatser i form av exempelvis badstränder, fotbollsplaner och utsikten är viktiga att behålla och utveckla för att ha ett rikt socialt liv med platser för möten och rörelse. Utsiktens attraktivitet skulle öka med informationsskyltar. Området runt Kamrum har utvecklingspotential.
- Rennärings flyttleds funktionalitet får inte påverkas av framtida utveckling i form av exemplevis utveckling av verksamhetsområden. Lämpligt avstånd mellan kraftsledningsgatan/ flyttleden
och framtida utveckling behöver beaktas.

4.2.1 Utvecklingsområden för besöks- och turismverksamhet

Område 1. Tree hotel
med omnejd

Område 2. Artic Bath med omnejd

Område 3. Harads camping
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4.2.1 Utvecklingsstråk strandpromenaden

Ambitionen är att knyta samman Tree hotel och Artic bath med en strandpromenad, en sträcka
som är cirka 3 kilomometer. Strandpromenadens sträckning från Tree hotel följer Betsvägen mot
nordväst parallellt med väg 97 cirka 700 meter och viker därefter av i sydvästlig riktning mot
Luleälv. Därefter följer promenaden Luleälv uppströms mot Artic Bath. Genom strandpromenaden erbjuds möjligheter till nya aktiviteter och mötesplatser.

Figur 33. Standrad med grusbelagt gångstråk med hög
framkomlighet. Belysningsstolpar av trä med varjerhängd
LED- belysning.

Figur 31. Karta med förslag till dragning av strandpromenaden markerad i
streckad grön.

Figur 32. Möblering på stranden vid den befintlig båtplatsen nedanför
Nygårdsvägen-. Badplats och grillplats med bänk, box, soldäck och
belysningspållare.

Figur 34. Detaljsektion nedanför Harads skola som visar
grundläggningen av trädäcket.
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4.3 Resa och färdas

- Gång- och cykelvägar ska på ett säkert, tryggt och tillgängligt sätt sammanbinda delar samt
Harads och Bodträskfors. Det finns ett antal stråk utpekade där gång- och cykelvägnätet behöver
stärkas.
- Tryggheten och trafiksäkerheten längs riksväg 97 ska stärkas genom bland annat hastighetsdämpade åtgärder. Hastighetskamera vid den södra entreén till Harads är ett exempel på önskad
åtgärd.
- Trafiksäkra passager över riksväg 97 är viktiga.
- Utveckling av laddinfrasturktur är en viktig del för utvecklingen av Harads och Bodträskfors.
Lokaliseringen ska föreslagsvis ske i anslutning till det kommersiella stråket.
- Riksväg 97 passerar genom området och kan generera buller. Vid detaljplaneläggning kan det
komma att bli aktuellt med bullerutredning.
- För att säkerställa männsikors hälsa och säkerhet vad gäller transport av farligt gods och buller
krävs att avstånd till riksväg 97 säkerställa i efterföljande planering. Skyddsavstånd till ransportleder för farligt gods i Norrbottens och Västerbottens län (2019) ska vara vägledande.

Stråk 1. Väg 97 Edeforsvägen, norra
infarten till Harads.
Ökad trafiksäkerhet. Vägens roll som
genomfartsled påverkar trafiksäkerheten
i Harads. Sträckan mellan församlingshemmet och Hällknösens verksamhetsområde saknar gång- och cykelbana.
Stråk 2. Väg 682 Bodträskforsvägen. Stärkt koppling och ökad trafiksäkerhet mellan Harads och Bodträskfors
med exempelvis gång- och cykelbana
över broarna och genare koppling till
fotbollsplanerna.

Stråk 1.

Stråk 2.
Stråk 1.

Stråk 3. Upprustning av gång- och
cykelväg mellan Edestrand och skolan.
Stråk 4. Väg 97 Edeforsvägen, södra infarten till Harads.
Åtgärder för ökad trafiksäkerhet som
förlängning av gång- och cykelbana
samt hastighetskamera.

.
Stråk 3.
Stråk 1.

.

Stråk 4.
Stråk 1.

.
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Figur 35. Flygfoto över Harads skola med del av gång- och cykelvägen mellan
Edestrand och skolan (stråk 3).

Figur 36. Flygfoto över den av den södra infarten till Harads (stråk 4).
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5. Konsekvenser

Här följer en översiktlig bedömning av vilken inverkan på miljön genomförande av planprogrammet kan medföra, samt vilka hänsynstaganden som tagits för att minska denna inverkan.
De sociala konskvenserna av planförslaget beskrivs även.

5.1 Beskrivning av miljökonsekvenser
Jordbruksmark och landskapsbild

Planprogramsområdet omfattar till stor del befintlig bebyggelse och exploaterad yta. Bebyggelseutveckling föreslås främst ske genom nyttjade av befintliga byggrätter som inte har tagits i
anspråk. Jordbruksmarken ska i högsta möjligaste mån bevaras och ingen ny bebyggelse föreslås på jordbruksmark.

Kulturmiljö

Planprogrammet säkerställer värdefulla kulturmiljöer, dels genom utpekandet i dokumentet samt
genom rekommendationer till planförslaget.

Naturmiljö och naturvärden

I området som anges som utvecklingsområde för industriverksamhet finns en nyckelbitop. Planförslaget innehåller rekommendationer att värdena kopplade till nyckelbiotopen måste utredas
vidare vid eventuellt utvecklande av industriområdet. I samband med utveckling anges det även
i planförslaget att fynd inrapporterade i artportalen behöver beaktas. Det finns även flertalet fynd
inrapporterade i artportalen för hela planområdet. Planförslaget säkerställer viktiga grönområden- och stråk för växt- och djurliv.
Planförslaget tar hänsyn till god vattenkvalité utifrån att vattneskyddsområdena inom planprogramsområdet har beaktas vid utformandet av planförslaget. Bedömningen är att planprogrammet bidrar till mål 15 i Agenda 2030 Ekosystem och biologisk mångfald samt mål 6 Rent vatten
och sanitet för alla. Den främsta bebyggelseutvecklingen föreslås genom förtätning och komplettering samt inom verksamhetsområden för vatten och avlopp. Detta är postivit för uppfyllelse av miljökvalitetsnormenrna för vatten.

Riksintresse rennäring och riksintresse kommunikationer

Planförslaget tar hänsyn till rennäringens intressen genom att flyttledens funktion ska säkerställas vid ett eventuellt utvecklande av verksamhetsområdena. Planförslaget är även tydligt att
säkerhetsavstånd till riksväg 97 ska beaktas vid framtida bebyggelse.
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5.2 Beskrivning av sociala konsekvenser
Bebyggelse och mötesplatser

Planförslaget bedöms ge förbättrade förutsättningar för olika typer av bostäder, vilket förväntas
bidra till ökat flöde i bostadskedjor och möjligheter till inflyttning. Vidare bedöms vikten av att
också bevara områdets landsbygdsspecifika karaktär med bostadshus i det öppna landskapet som
bidragande till attraktiviteten för området. Önskvärda effekter av planförslaget är att inflyttningen eller valet att bo kvar i yngre åldrar ska påverka nuvarande befolkningsstruktur. Planförslaget
ger förutsättningar till att bevara och utveckla kulturmiljön vilket är en del av attraktiviteten för
området och bidragande till en god livsmiljö.
Viktiga sociala värden premieras i förslaget, vilka har definierats i dialogerna. Dessa värden
relaterar till sammanhållning och gemenskap. Bidragande till dessa värden är t.ex. utpekade
kommersiella stråk med omgivande ytor, områden för turism, friluftsområden och en vidare
aspekt av mötesplatser kopplat också till Luleälven.

Fritid och folkhälsa

Folkhälsan främjas genom planförslaget. Förslaget bidrar genom att lyfta fram och ge utvecklingsmöjligheter utifrån områdets unika karaktär när det gäller grönstrukturen. Planförslaget
innehåller flera delar som prioriterar förutsättningar till aktiv fritid med fysisk aktivitet, upplevelser och naturliga mötesplatser. Planförslagets inriktning att också stimulera kvalitén i kultur
och naturupplevelser, är en viktig del i att förstärka välbefinnandet.
Utpekande av områden för etablering av nya verksamheter och expansion av etablerade är en
del i att påverka folkhälsan i gynnsam riktning, då arbete och sysselsättning är en av de viktigaste faktorerna för välbefinnande.

Tillgänglighet och trygghet

Planförslaget har uppmärksammat behovet av att sammanbinda delar av Harads och Bodträskfors på ett tryggt och säkert sätt, genom att peka ut förstärkningar av gång- och cykelvägnätet.
Förslaget bidrar därför till ökad tillgänglighet, till hållbara rörelsemönster och till aktiva transporter.
Förslaget innehåller ett flertal åtgärder för att öka trygghet och trafiksäkerhet längs riksväg 97
samt uppmärksammar det buller som kan genereras. I dialogerna framkom en del negativ påverkan av riksväg 97, vilket har uppmärksammats. Sammantaget innebär den delen av planförslaget en positiv påverkan på människors vardagliga rutiner genom att förstärka tillgänglighet till
service och underlätta vardagliga aktiviteter.
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