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Förord  

Alla som äger ett hus vet att det är både nöje och ansvar, nöd och lust. Och all

byggnadsvård börjar och slutar med engagerade husägare och boende. Vår

tanke är att den som känner till husets och områdets historia är mer förberedd

när planerna på att byta färg, bygga om eller bygga till börjar ta form. Om förre

ägaren bytte tak och ni nu önskar byta fönster eller måla om är det lätt hänt att

husets karaktär tappas bort på vägen. Det önskar vi förebygga.

Skellefteå kommun och Skellefteå museum har tillsammans med er skelleftebor i

den här byggnadsordningen försökt peka på vad som kännetecknar de olika områ-

dena i Skelleftehamn och vilka hus som är särskilt värdefulla och värda att bevara.

Inte för att allt ska bevaras till varje pris, utan för att vi i en levande stad ska kunna

göra medvetna val när vi förändrar. Och för att det redan innan bygglov ska

finnas en tydlighet om vilka årsringar vi vill ha kvar till kommande generationer.

Det handlar inte bara om väldigt gamla hus, även hus från det här årtusendet är

utvalda.

Därför vill vi med denna lilla bok önska er en intressant läsning, med en förhoppning

om en del nya insikter, men framförallt den att vi har en stadsdel att vara

stolta över!

Felicia Lundmark, ordförande i bygg- och miljönämnden.

Denna byggnadsordning har ut-
arbetats av Bygg- och miljökontoret 
genom:
 Enar Nordvik, arkitekt
 Lars Berg, arkitekt 
 Josef Wårdsäter, planarkitekt
 Kajsa Lundqvist, arkitekt (praktik)
 Johanna Larsen, arkitekt (praktik)
 Elin Blom, kulturgeograf

Skellefteå museum genom:
 Rune Wästerby, byggnadsantikvarie
 Pernilla Lindström, byggnadsantik-
varie

Formgivning: 
 Enar Nordvik, BMK och Lage 

Denna byggnadsordning har ut arbetats 
av bygg- och miljökontoret genom:
 Enar Nordvik, arkitekt.
 
Skellefteå museum genom:
 Rune Wästerby, byggnadsantikvarie.
  Pernilla Lindström, byggnadsantikvarie.
  Jessica Lundmark, bebyggelseantikvarie.

Formgivning: 
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Bildbehandling:
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Kartor:
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  OMRÅDETS HISTORIA 

SKELLEFTEHAMN VÄXER FRAM
Dagens Skelleftehamn har vuxit fram i fyra olika 
epoker, epoker som har fötts ur olika behov, utvecklats 
med olika drivkrafter och gett som resultat fyra tydligt 
avgränsbara stadsdelar. Denna byggnadsordning vill ta 
tillvara de uttryck som representerar dessa fyra karak-
tärer i en fyrdimensionell berättelse om Skelleftehamns 
framväxt.

Det område vi idag kallar Skelleftehamn var långt in på 
1800-talet ett mycket sparsamt utnyttjat område. Vid 
Kallholmen och Kurjoviken fanns några fiskarstugor. 
Upp mot Kallholmsviken (nuvarande Badhusdammen) 
fanns lite odlad mark. Längst i väster fanns på Gran-
udden ett fältjägartorp under första halvan av 1800-talet.
Det som sedan hände var att det anlades ett järnbruk och 
ett stort ångsågverk på Granudden 1858, som då fick 
nytt namn efter bruksägaren Salomon Säve. I Sävenäs 
inleddes industrialiseringen av Skelleftedalen. Där 
växte också ett litet brukssamhälle upp i anslutnng till 
industrin.

HAMN OCH JÄRNVÄG 
När järnvägen skulle dras in till Skellefteå vid början 
av 1900-talet ville stadens styrande att den skulle dras 
vidare ut till kusten. Man såg att behovet av en djup-
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4 hamn skulle komma att öka och att transporter därifrån 
med järnväg in till staden vore rationellt. Mot löfte om 
att anlägga djuphamn uppfyllde Kungl. Järnvägsstyrelsen 
önskemålet och uppförde 1915 tre stationer i det område 
vi idag kallar Skelleftehamn: Hamnskär,. Kallholmen och 
Sävenäs. 

Kallholmen förväntades bli en tillväxtort med den nya 
hamnen och järnvägen. Landets ledande stadsplanerare 
P O Hallman fick uppdrag att göra en stadsplan för Kall-
holmen. Men inflyttningen gick trögt. Några hamn- och 
järnvägsarbetare bosatte sig på Kallholmen. Vissa bättre 
bemedlade stadsbor byggde sommarhus, men någon rik-
tig fart tog aldrig inflyttningen. Inte förrän gruvbolaget i 
Boliden beslöt att uppföra ett smältverk ute på Rönnskär.

Del av karta över Skelleftehamn från 1955. 



6 SMÄLTVERKET
Smältverket började byggas 1928 och stod klart två år 
senare. Med detta inleddes den stora expansionsfasen 
i Skelleftehamn. Nu anlitades Allmänna Ingenjörs-
byrån för att upprätta en stadsplan, som då också 
skulle gälla norr om järnvägen. Men gruvbolaget ville 
inte agera samhällsbyggare här i Skelleftehamn på 
samma sätt som man hade gjort 5 år tidigare i Boliden.                 

 

St
ad

en
 v

äx
er

 fr
am

 

Rönnskär med smältverket i bakgrunden. Foto: AB Almquist & Cöster, Skellefteå mseum.

Istället blev det Skellefteå stad som här fick ansvaret för 
gator och alla allmänna ytor eller anläggningar, medan 
bolaget förvärvade den tomtmark inom planområdet som 
skulle förmedlas till deras anställda. För bostäderna och 
vissa offentliga byggnader anlitade man sin favoritarkitekt 
John Åkerlund, medan en hel del av de byggnader som 
snabbt skulle uppföras ritades på bolagets eget ritkontor.
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Områdesindelning
Vi har delat upp Skelleftehamn i fyra områden efter deras 
olika karaktärs drag. De har fått olika färger som  följer genom 
beskrivningen av om rådet. För varje område beskrivs karaktär 
och bebyggelse liksom rekommenderade praktiska ställnings-
taganden.
 I varje område har vi markerat  särskilt värdefulla hus 
(nivå 1 eller 2) och beskriver deras karaktär och vad som 
gör just dessa hus värde fulla. Detta är byggnader som kräver 
 särskild omtanke vid om- och tillbyggnad, men alla hus med-
verkar i att skapa karaktär åt sina områden.
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Skelleftehamn

1. Sävenäs

2. Kallholmen

3. Örjansberget

4. Skelleftehamn västra

6
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Särskilt värdefulla hus – Nivå 1
Byggnaden eller miljön bedöms vara av byggnads-
minnesklass, med ett mycket högt kulturhistoriskt värde 
och bör ha ett skydd i detaljplan.
 Yttre förändringar ska undvikas eller utföras på ett 
sådant sätt att de inte minskar husets värden. Byggnads-
antikvarie bör vara aktiv i plan- och bygglovsfrågor.

Särskilt värdefulla hus – Nivå 2
Huset betraktas som ”särskilt värdefullt” (enligt Plan-  
och bygglagen 8 kap. §13). Ändringar och underhåll 
ska utföras med varsamhet så att husets särart bevaras.
 Förändringar på byggnad eller miljö kan göras med 
hänsyn tagen till ursprungliga värden. Byggnads-
antikvarie bör vara aktiv i plan- och bygglovsfrågor.

Kulturhistorisk värdering

Sankt Örjan och draken, konstverk i relief av konstnär 
Pär Andersson utförd av naturstenar från Varuträskgruvan på 

fasaden till Sankt Örjans församlingshem.
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Vi har delat upp Skelleftehamn i fyra områden, 
markerade med olika färger. Först beskrivs om rådena, 
sedan husen. Letar du efter ett speciellt hus kan du slå 
upp det i registret längst bak. 
 För varje område finns en kort beskrivning av dess 
karaktär och rekommendationer för bebyggelsen i 

Hur man läser byggnads ordningen

Lä
sa

nv
is

ni
ng

Här kan man läsa mer om
områdets gaturum och grönstruktur.

Här beskrivs området 
och dess historia.

Rekommendationer för områdets 
gaturum och grönstruktur.

Här finns rekommendationer
för områdets bebyggelse.

allmänhet. Gatustruktur och grönrum finns också 
beskrivet där.
På följande sidor finns hus som bedömts som 
särskilt värde fulla. De visas med bild och här ges en 
beskrivning av husens. I beskrivningarna av de ut-
pekade värdefulla husen beskrivs husens karaktär, 
vilka detaljer som ger dem kulturhistoriskt värde 

8
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Här beskrivs husets karaktär
och vad som gör det värdefullt.

Här finns rekommendationer 
för just detta hus.

Varje område har sin egen färg 
i byggnadsordningen.

osv. En ruta ger också upplysningar om hur man 
bäst sköter huset för att dessa värden ska bevaras. 
  Varje kapitel tar upp ett område och har också 
sin egen färg på rutor och rubriker för att det ska gå 
lättare för läsaren att hitta i skriften. 
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9 1. Sävenäs

Grannäsudden ägdes före 1856 av två bönder i Ursviken. När dr Salomon Säve 
1858 köpte udden och uppförde en masugn för tackjärnsproduktion, blev udden 
benämnd efter honom. Här producerades också stål några år på 1860-talet, med 
den s k Bessemerprocessen. Verksamheten på järnbruket var framgångsrik, men 
lades ner 1879. Då hade det sågverk som också uppförts på platsen visat sig vara 
ändå mer framgångsrikt och fr a mer lönsamt.
Sågverket drevs av samma ångmaskin som masugnen och var ett av länets första 
ångsågverk. Sedan järnframställningen lagts ner kunde den ursprungligen två-
ramiga ångsågen utvecklas till ett sågverk med fyra sågramar. 1907 gjordes en 
stor satsing när ett nytt maskinhus byggdes, en ångmaskin på 1200 hk införskaf-
fades och ett såghus med inte mindre än tolv ramar uppfördes. Sävenäs blev med 
detta en av länets största sågverksanläggningar. Slutet på sågverksepoken kom 

 

Att tänka på
• Låt spåren från den gamla industriepoken 

bevaras och vara inspirationskälla för 

områdets framtida utveckling.

• Hela den södra delen av udden är klassat 

som fornlämningsområde.

Sävenäs. 

10
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dock 1932, när hela anläggningen brann ner till grunden. 
I Sävenäs stod vaggan för Skellefteådalens industriella utveckling. Här var också 
starten till arbetarrörelsens organisering. De flesta anställda bodde i bostäder uppförda 
av bolaget. Det var bruksgårdar och arbetarbaracker som stod längs en bruksgata i öst-
västlig riktning. Vid 1800-talets slut började dock allt fler av de anställda söka lagfart 
för egna tomter längs gamla vägen mot Ursviken, för uppförande av egna stugor. Idag 
finns inget av bebyggelsen längs den gamla bruksgatan kvar, men norr om detta, längs 
gamla Ursviksvägen och på båda sidor om järnvägen, finns hus och byggnader som bär 
på berättelser från den tid då arbetarna i Sävenäs frigjorde sig från bolaget och byggde 
egna bostäder för sina familjer.
Idag är uddens östra del marina och industriområde, medan största delen av den gamla 
brädgården är skyddad som kulturhistorisk lämning. Området mellan Borggatan och 
Järnvägsleden är huvudsakligen präglat av 1900-talets folkhemsbygge, medan området 
norr om leden har några äldre stugor insprängda bland den yngre villabebyggelsen. 
Längst i väster finns den fina skogskyrkogården från 1960-talet som ritades av stadsar-
kitekt Bengt Brunnström. 

Gaturum 
I området är det Järnvägsleden som står för genomfartstrafiken. Viss genomfart före-
kommer även längs Borggatan och längs Brädgårdsvägen för tillfart till industriområ-

Maskinhuset till det gamla 
sågverket på Sävenäs. 
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det. De flesta gator saknar trottoar. Bebyggelsen är ordnad i villakvarter i väster och 
med flerbostadshus i grannskapsenheter i öster. Norr om Järnvägsleden är bebyggelsen 
ordnad efter villagator med trottoarer. Inom hela området saknas staket. Villatomter 
avgränsas i vissa fall av häckar och planterade träd, men karaktären i Sävenäs präglas 
framför allt av öppenhet och tillgänglighet.

Grönstruktur
Uddens östra del mot Kurjoviken innehåller industribebyggelse och en småbåtshamn 
på väg att utvecklas till en marina. Den består helt av hårdgjorda ytor. Den södra delen 
som utgörs av den gamla brädgården är ett naturligt återetablerat grönområde, med 
olika kulturminnen från virkeshanteringen bevarade på marken. Området är registrerat 
som ”övrig kulturhistorisk lämning”. Dessa ska behandlas med hänsyn och aktsamhet, 
men är inte skyddade som fornminnen ännu.
Mellan Borggatan och älven finns i väster ett större parti med naturligt etablerad vegeta-
tion. Norr om Järnvägsleden även ett större grönt område med kyrkogården och den 
omgivande tallskogen. Längs Konduktörsgatan finns bevarade skogsridåer av tallskog. 
Sammanfattningsvis kan sägas att grönstrukturen i Sävenäs förutom den planterade 
grönskan på villatomterna, huvudsakligen består av naturligt etablerad skog och annan 
vegetation.
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Att tänka på 
• Stränderna längs udden skulle med bättre tillgänglighet vara ett värdefullt tillskott i 

boendemiljön.

• Uddens östra sida har en otydlig gatustruktur som gör det svårt att orientera sig.

• Tallparken vid Pokerbacken har kvaliteter att ta tillvara även vid en utbyggnad av bostä-

der i området.

• Tallparken kring kyrkogården ger den rofyllda avgränsning miljön förtjänar och bör 

bevaras.

Sävenäs kyrkogård. 
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Att tänka på:
• Bevara fasdernas panelarkitektur med listverk.

• Bevara tidstypiskt spröjsade korspostfönster. 

• Uthuslängan utgör ett tillskott till gårdsmiljön. 

      Nivå 2

Boningen 1
Örviksvägen 15

Bostadshus från 1900-talets början. Trästomme med växelvis 

liggande och stående fasspåntpanel, indelade i fält med listverk. 

Fönster med tidsenligt tätspröjsade överdelar. Trädgårdstomt 

även innehållande äldre uthuslänga mot söder.

Boningen 2
Örviksvägen 13

Bostadshus från 1900-talets början. Trästomme med växelvis 

liggande och stående fasspåntpanel, indelade i fält med listverk. 

Korspostfönster med tidsenligt tätspröjsade övre delar, och 

centralt placerad entré med pardörr och brokvist utsmyckad i 

lövsågeri. Tomt med skogskaraktär även innehållande en äldre 

uthuslänga. Ett fönster mot gatan har bytts ut. 

Att tänka på:
• Bevara fasdernas panelarkitektur med listverk.

• Bevara tidstypiskt spröjsade korspostfönster. Det lilla 

fönstret i bottenvåningen mot gatan kan med fördel bytas 

tillbaka till ett korspostfönster. 

• De centralt placerade pardörrarna i entrèn och brokvisten 

med kuverttak ger byggnaden karaktär. 

• Uthuslängan utgör ett tillskott till gårdsmiljön. 

      Nivå 2



15Bönhuset 1
Bogatan 35

Träbyggnad uppförd 1921 för Evangeliska fosterlandsstiftelsen i 

Sävenäs. Ritad av Skellefteås stadsbyggmästare K G Dahlberg. 

Byggnaden hade ursprungligen sin entré centralt på den stora 

gavelfasaden. Många delar är förändrade, men fönstren med båg-

formad överdel och takryttaren är ursprungliga. 

Att tänka på

• Den liggande fasspåntpanelen och de ursprungliga fönstren 

med bågformade övre delar är viktiga delar för förståelsen 

av byggnaden, liksom takets tornförsedda takryttare.

  Nivå 2
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• Bevara om möjligt längan. Vid renovering bör tidstypiska 

tak- och fasadmaterial liksom portar och fönster väljas. 

  Nivå 2

Gåsen 14
Björkhammargatan 2A

Det sydvästra hörnet av kvarteret Gåsen har förblivit obebyggt 
och bevarat en karg hagmarkskaraktär. Detta återknyter till 
bruket av marken i norra delen av Sävenäs under brukets tid, 
då lönearbete kombinerades med ett visst mått av självhushåll. 
På Gåsen 14 finns en enkel lång uthuslänga i trä på kallmurad 
naturstenssockel som tillsammans med tomtmarken förmedlar 
en historisk förankring till det i övrigt moderna villaområdet. 

Att tänka på



16 Havstruten 8
Fjädergatan 1

Äldre parstuga i 1½-våning, med fasader i stående locklistpa-

nel och sadeltak med falsad plåt. Brokvist med snickeriveranda 

och nya men stilenliga fönster med tre rutor. Helrenoverad  och 

tillbyggd, men på ett sätt som exteriört bevarar den historiska för-

ankringen.Parstugan ger med sin traditionella utformning området 

en historisk förankring. 

Att tänka på

• Den röda locklistpanelen och fönster med fast mittpost och 

sex rutor är viktiga karaktärsdrag. Matt rödfärg i samma 

kulör som Falurött bör användas till fasaderna.

• Den traditionellt utformade entrén med veranda och par-

dörr bör bevaras. 

  Nivå 2

Gåsen 15
Björkhammargatan 2B

Bostadshus i 1½-våning med fasader av rödfärgad liggande 
fasspontpanel. Sexdelade fönster med mittpost och en en väl 
proprtionerad brokvist i ursprunglig utformning. Byggnaden 
ger genom sina väl bevarade detaljer området en historisk 
förankring.

• Bevara den rödfärgade liggande fasspontpanelen samt      

detaljer som fönsteromfattingar och verandan. 

• Vindsfönstren på långsidan samt ytterdörren kan med för-

del bytas till mer tidsenliga. 

  Nivå 2

Att tänka på Sä
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Labben 8
Eldarevägen 9

Bostadshus med stomme i trä och fasader i liggande fasspånt-

panel. Brutet sadeltak med kupor för övre våningens fönster. 

Sexdelade mittpostfönster. Ursprungligt byggnadsår okänt, men 

flyttat till platsen 1938. 

Knipan 13
Kyrkogårdsvägen 8

Gårdshuslänga med ursprung i 1890-talet som tidigare har fung-

erat som handelsbod. Den ger liksom uthuslängan på Gåsen 14 

området en historisk förankring. 

Att tänka på

• Den liggande fasspåntpanelen och fönstren med mittpost 

och sex rutor, placerade i fasadliv är husets viktigaste 

karaktärsdrag.

• Det brutna taket ger huset dess identitet. Takmaterialet kan 

med fördel bytas ut mot ett mer tidstypiskt material.

• En tidstypisk färgsättning med kulörta fönster och ljusa 

fasader bör bevaras. 

  Nivå 2

Att tänka på
• Bevara om möjligt längan. Vid renovering bör tidsty-

piska tak- och fasadmaterial liksom portar och fönster 

väljas. 

  Nivå 2
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Maskinhuset 1
Örviksvägen 7

Uppfört 1906 som maskinhus till sågverket som då hade utvecklats 

till en ångsåg med 12-sågramar. Sågen brann för andra gången 

ner 1932 och byggdes inte upp igen. Manskinhuset blev mekanisk 

verkstad och fungerade som detta i 35 år. Uppfört i tegel med 

slätputsade fasader och stora, tätspröjsade fönster med bågformad 

överdel. Pilastrar ger en rytmisk uppdelning åt fasaderna och längs 

takfoten löper en tandfris. Sadeltak med svart, falsad plåt och på 

östra sidan en hög, murad skorsten.

• De släta putsfasaderna med pilastrar och tandfris ger bygg-

naden dess grundläggande klassicerande stildrag.

• Fönstren med sina bågformer och spröjsar ger huset dess 

särskilda karaktär.

• Skorstenen bidrar till byggnadens historiska förankring och 

utgör ett landmärke för Sävenäs. 

  Nivå 1

Att tänka på

Sävenäs sågverk
Sävenäs sågverk vid slutet av 1920-talet. Såghuset 

med tolv sågramar var ett av länets största. Kraft-

försörjningen kom från en ångmaskin på 1 200 hk

i maskinhuset till höger i bild. I förgrunden den 

lilla tegelbyggnad som tidigare var maskinhus 

för masugnen och det första sågverket i Sävenäs. 

Byggnaden var då längre och försedd med skorsten.

Det äldsta maskinhuset har senare även nyttjats som 

gjuteriverkstad.
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Sävenäs kyrkogård

Sävenäs kyrkogård utsynades 1952 sedan en kommité bestå-
ende av bl a stadsträdgårdsmästare Olof Cullman, härads-
domare James Andersson och byggmästare K G Dahlberg 
funnit ett ängsområde på norra delen av Sävenäs lämpligt för 
ändamålet. Första etappen av grönytor och stenmur var färdiga 
för invigning i augusti 1953. 

1970 uppfördes gravkapellet efter ritningar av stadsarkitekt Bengt 
Brunnström. Det blev en saklig och sluten tegelbyggnad som sam-
spelar väl med de tunga granitmurarna i minneslunden och kolum-
bariet. Fönstren är de stilbärande elementen som också erbjuder ett 
berikande samspel med den omgivande naturmarken. Huvudentrén 
har tyvärr bytts ut mot en ny bruneloxerad aluminiumport.

Att tänka på
• Kyrkogården är skyddad av Kulturmiljölagen, ändringar 

kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

• Materialvalen i kapellet och kolumbariet med rött tegel och 

huggen sten är karaktärsskapande, huvudentrén bör dock 

återställas till en port i ädelträ. 

• Den bevarade barrskogen är viktig för anläggningens 

karaktär.

  Nivå 1
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Vipan 4
Eldarevägen 14

Träbyggnad från 1930-talet med ljust grå locklistpanel på fasa-

derna, tidstypiska fönster med tre lufter mot gatan och två lufter 

på övriga fasader. Ett litet tidstypiskt sparsmakat entrétak på 

gavelfasaden. Brant sadeltak med röda tegelpannor.

Vipan 6 
Eldarevägen 18

Träbyggnad från tidigt 1900-tal. Liggande rödfärgad fasspåntpa-

nel och vita korspostfönster. Sadeltak med svart sinuskorrugerad 

plåt. Byggnaden ger med sn utformning ett bidrag till områdets 

historiska förankring. Placeringen som fond för Soldatvägen ger 

gaturummet karaktär. 

Att tänka påAtt tänka på

• Ljusa fasader och tredelade fönster bevarar tillsammans 

med tegeltaket den funkiskaraktär som bör bibehållas.

• Den enkla entrén bidrar till husets tidstypiskt sparsmakade 

karaktär. 

 Nivå 2

• Byggnaden är med sin placering i fonden betydelsefull för 

upplevelsen av gaturummet.

• De röda panelfasaderna och de vita korspostfönstren är 

betydelsefulla för byggnadens historiska förankring.

  Nivå 2



212. Kallholmen

Kallholmen var fram till 1900-talet ett mycket sparsamt använt område. Det var 
först när Skelleftebanan började planeras i början av 1900-talet som området blev 
riktigt intresssant. Stadens styrande hade insett att behovet av en djuphamn skulle 
bli allt större med åren och en järnväg fram till hamnen skulle då bli nästan nöd-
vändig. Mot löfte om att staden skulle anlägga en djuphamn på Hamnskär beslöt 
Kungl. Järnvägsstyrelsen att dra järnvägsräls ända fram dit. De uppförde också 
tre stationer: Sävenäs, Kallholmen och Hamnskär. Kallholmens station invigdes 
1912 och året därpå var hamnen på Hamnskär färdig och det började uppföras 
bostäder i anslutning till järnvägsstationen vid hamnen. Det blev också intressant 
att bygga sommarhus på Kallholmen för stadens mera besuttna borgerskap.
För upprättandet av stadsplan anlitades landets främste stadsplanerare P O 
Hallman, men bebyggelsetrycket i Kallholmen blev inte särskilt stort de första 
tio åren. 1927 var endast 346 personer skrivna i det område som då officiellt 
blivit benämnt Skelleftehamn. Idag består kallholmsområdet av olika delar som 
uppvisar vitt skilda karaktärer. I anslutning till stationen finns en stadsgata med 
större hus för komersiell service, ner mot Kurjoviken större villor av olika ålder. 
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Vattentorn i Skelleftehamn.

Att tänka på:
•  Låt spåren från den tidigaste epoken i 

samband med järnvägens och hamnens 

anläggande vara synliga och påverka 

den framtida utvecklingen i Kallhol-

men. 
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Gaturum och grönstruktur
Södra Hamngatan går parallellt med järnvägen och är utformad som en rak, stadsmässig gata för-

bi stationen. Vid gatan finns delvis större hus, stadsmässigt förlagtda i gatulinjen. Gatan utgjorde 

tidigare ett stråk för en kommers som inte längre existerar. Från Hamngatan går små återvänds-

gränder ner mot Kurjoviken och mot det lilla parkstråket mellan viken och bostadshusen. 

På Kallholmsberget löper Norra Ringvägen runt hela berget, med villatomter på båda sidor av 

berget. Vägen är relativt smal och slingrar sig längs bergets sida. Bebyggelsen är placerad med 

god anpassning till de naturliga förutsättningarna och med naturmark på toppen av berget samt 

i väster. Bebyggelsen har en öppen karaktär, som till största delen saknar staket eller andra av-

gränsningar mellan tomterna. 

Längre österut finns några små bostadskvarter insprängda mellan Järnvägsleden och Hamnberget. 

På ledens norra sida utgörs holmen helt av ett hamn och industriområde. För Kallholmen innebär 

trafiklederna ut till hamnen och Rönnskär en barriär som till viss del avskärmar området från den 

service och de allmänna anläggningar som finns på norra sidan. 

På Hamnbergets topp står det runda betongtorn som länge utgjorde vattentorn för Skeleftehamn. 

På bergets östra sluttning fanns fram till 1960 det stiliga hotellet Klippan. På platsen står idag en 

modernistisk betongvilla. Hamnberget karaktäriseras i övrigt av klippor och av sandig naturmark.

Att tänka på: 
• Strukturen med tyngre bebyggelse vid 

Södra Hamngatan och mindre bostads-

hus på gröna tomter närmare viken bör 

bibehållas.

• Den öppna karaktären på Kallholms-

berget bör få vara tongivande även för 

den framtida utvecklingen.

• Fler och säkrare passager mellan norr 

och söder skulle göra Skelleftehamn 

mer sammanhållet.
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Killingören norr om järnvägen bebyggdes också vid denna tid, men ger idag ett något  
splittrat intryck. Kallholmsberget planerades med de naturliga förutsättningarna som 
grund till en omväxlande och upplevelserik boendemiljö - värden som ännu finns kvar.
Skären öster om Kallholmsberget som tidigare var fångstplats för strömmingsfisket är 
idag helt omvandlade till industriområden. Från 1913 års hamn finns inga byggnader 
bevarade, förutom några bostäder söder om järnvägen. Även på Rönnskär där smältver-
ket uppfördes 1930 har byggnaderna stått i ständig förändring. Skellefteås idag högsta 
byggnad, skorstenen på Rönnskär (100 m), var en gång högre och Europas högsta. 
Kvar finns labyrinter och en kompassros, som minne från det flerhundraåriga fisket som 
bedrivits på skäret. Kvar finns också den Palénska villan, som ett minne efter den första 
direktören på smältverket..
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Fiskaren 5  
Södra Hamngatan 16

Gårdshus vid gatan. Träbyggnad i vinkel med brutet, papptäckt 

sadeltak, locklistpanel på fasaderna och småspröjsade fönster. 

Uppfört när hamnen var nyanlagd och Kallholmen fått järnväg. 

Placerat på ett stadsmässigt sätt ute vid gatan.

• Det vinkelbyggda gårdshusets placering i tomthörnet har 

en berättelse att förmedla. 

• Det brutna sadeltaket ger byggnaden karaktär.

• De småspröjsade fönstren förmedlar en tidsanda från det 

tidiga 1900-talet. 

  Nivå 2

Att tänka på

Fiskaren 4 
Södra Hamngatan 14

Villa i 1½-plan, med brant, tegeltäckt sadeltak och fasader klädda 

med fasspåntpanel. Kraftigt ombyggd och med en ny gavelfasad 

mot vägen, men även med kvaliteter värda att värna om. Verandan 

liksom vindskivorna är troligen inspirerad av järnvägsbebyggel-

sens nationalromantik.

• Tegeltaket och fasspånt-

panelen har värden att 

värna om.. 

• Den nationalromantiska 

snickeriverandan och 

vindskivorna är värda 

särskild omsorg. 

 Nivå 2

Att tänka på
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Granudden 13
Parkvägen 1

Bostadshus uppfört sedan hamnen och järnvägen kommit till 

Kallholmen, hem till lokföraren och politikern Oskar Dahlqvist. 

Träbyggnad med drag av schweizerstil med omväxlande stående 

och liggande fasspåntpanel på fasaderna. Tegeltäckt sadeltak med 

kraftigt takutsprång och profilerade sparrändar. Höga korspostföns-

ter i fasadliv. Mittrisalit på entrésidan, balkong på baksidan. Högt 

beläget.

• Den liggande och stående fasspåntpanelen liksom en tids-

typisk färgsättning är viktigt för husets karaktär. 

• Tegeltakets stora takutsprång med konsoler och profilerade 

sparrändar är karakäristiska för schweizerstilen.

• Bevara korspostfönstren med  sina omfattningar samt 

placering i fasadliv.

  Nivå 2

Att tänka på

Hamnmästaren 1
Hotellvägen 36

Bostad och kontor för hamnchefen, uppfört sedan hamn och 

järnväg kom till Kallholmen. Trähus med drag av jugend och 

schweizerstil. Tegeltäckt brutet sadeltak och fasader klädda med 

växelvis liggande och stående fasspåntpanel indelad med listverk 

samt tidstypiskt färgsatt. Höga röda korspostfönster med små-

spröjsade överdelar, placerade i fasadliv. Mittrisalit på entrésidan 

med karaktäristiskt stort fönster i övervåningen, en farstubro har 

tillkommit i senare tid. Högt beläget med utsikt mot hamnen.

• Den tidstypiska fasadbeklädnaden och husets färgsättning 

är viktiga för dess karaktär. 

• De brutna taken är en värdefull tidsmarkör.

• De tätspröjsade korspostfönstren placerade i fasadliv är 

karaktäristiska jugenddetaljer som bör bevaras. 

  Nivå 2

Att tänka på



25

Ka
llh

ol
m

en

Hällan 3 - 4
Södra Ringvägen 6A - 6B

Souterrängparhus uppfört 1977 efter ritningar från Burman och Björk AB i Luleå, 

och signerade Stig Burman, uppvuxen i Skelleftehamn och verksam inom byggbranschen 

i Luleå under 1970-talet. Utformat i en Erskineinspirerad 1970-talsmodernism, väl anpassat till 

naturen och till platsens förutsättningar. Brun diagonalmonterad fasadpanel, varierande 

takvinklar och kraftiga hjärtväggar genom de båda husen som taken lutar sig mot.

• De släta, papptäckta taken med sina olika lutningar är viktiga för husets karaktär. 

• De bruna fasadpanelerna med sina diagonalställda väggpartier är tidstypiska ut-

tryck för denna modernistiska arkitektur.

• Fönster och dörrar mörkare än fasaderna är en del av arkitekturkonceptet. 

  Nivå 2

Att tänka på
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Kläppen 4
Norra Ringvägen 16 B

Bostadshus som enligt ritning är signerat Egon Wikström, 1951 

flyttat från stationsområdet Skelleftehamn nedre och ombyggt. 

Träbyggnad i 1½-våning, med brant sadeltak och fasader klädda 

med locklistpanel. Liten tillbyggd gavelentré. Med sin enkla 

karaktär och tvåluftsfönster med fast mittpost en tidstypisk villa 

från efterkrigstiden.

• Det renodlade formspråket med locklistpaneler utan list-

verk och dekorationer är tidstypiska stildrag.  

• Den måttfulla gavelvindfånget ger en inbjudande entré. 

• Tvåluftsfönstren med fast mittpost och övre våningens 

tredelade gavelfönster är goda tidsmarkörer. 

  Nivå 2

Att tänka på

Klockbojen 2
Hotellvägen 26

Flerbostadshus i två våningar med sadeltak. Träbyggnad av okänd 

ålder, men ombyggd 1938 och tilläggsisolerat med ny fasad 2002. 

Väl utförd renovering som bevarat byggnadens ursprungliga 

uttryck avseende fasadpanel, korspostfönster, vindskivor och 

listverk.

• Bevara fasadpanel, korspostfönster och listverk, särskilt 

med avseende på vindskivor, som uttryck för en väl utförd 

restaurering.

  Nivå 2

Att tänka på
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Kölen 5
Södra Hamngatan 23

Bostadshus ursprungligen uppfört för personal vid järnvägen, i 

två hela våningar. Sadeltak som urprungligen var tegelklätt men 

numera har svart trp-plåt. Tilläggssolerade fasader klädda med 

lockpanel samt tätspröjsade fönster. Huset hade ursprungligen ett 

påtagligt nationalromantiskt uttryck med central entré och takkupa. 

Ett uttryck som till viss del finns kvar och bör värnas om.

• De småspröjsade fönstren, sido-

entréns kraftfulla snickeridetaljer 

liksom fasader i Falu rödfärg är 

viktiga stilmarkörer.

• Byte till tegeltak skulle förhöja 

värdet.

 Nivå 2

Att tänka på
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Kläppen 6
Södra Ringvägen 15

Bostadshus i 1 ½-våning uppfört 1928 efter ritning av Nikanor 

Lundström, Skellefteå. Ursprungligen en mycket karaktärs-

stark nationalromantisk villa som efter ombyggnad, fasad- och 

fönsterbyte förlorat mycket av sin unicitet, men bör liksom det 

samtida uthuset behandlas med respekt för sina återstående 

kulturhistoriska värden.

• Den naturstensmurade stenfoten och terrassen på södra 

sidan utgör en viktig del av byggnadens utryck. 

• Frontespisen mot norr och takkupan mot söder är ur-

sprungliga uttryck för sökandet efter symmetri.

• Med spröjsade fönster och anpassade listverk skulle 

mycket av nationalromantiken kunna återskapas.

  Nivå 2

Att tänka på
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Konduktören 3
Killingörvägen 6

Bostadshus i två våningar, uppfört 1931 efter ritningar av Birger 

Dahlberg, Skellefteå. Slätputsade ljusa fasader och tegeltäckt sa-

deltak. Fönster i olika storlekar men alla med fasta mittposter och 

horisontella spröjsar samt placerade i fasadliv utan omfattningar. 

Efter funktionalistiska ideal helt fritt från exteriöra utsmyckningar.

Gårdshus byggt i vinkel på södra delen av tomten. Uppfört på 

1910-talet, när järnvägen och hamnen kommit och alltså äldre än 

gatuhuset. Träbyggnad i en våning med sadeltak klätt med trp-plåt 

samt en jugendinspirerad veranda med tidstypisk spegeldörr i vin-

keln. Locklistpanel på fasaderna och kulörta korspostfönster med 

småspröjsad övre del.

• De släta ljusa fasaderna med fönster i fasadliv är viktiga 

funktionalistiska stildrag. 

• Det flacka och tegeltäckta sadeltaket med små taksprång 

passar väl in i sitt sammanhang.

• Utvändiga tillägg eller kompletteringar i trä bör undvikas.. 

  Nivå 2

• Fasadernas locklistpanel bör bevaras. 

• De postamentförsedda knutbrädorna och verandastolparna 

är kvaliteter som ger byggnaden karaktär. 

• De gröna korspostfönstren med tätspröjsade överdelar är 

karaktäristiska jugendmarkörer som bör bevaras. 

  Nivå 2

Att tänka påAtt tänka på
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Norrbacken 5
Norra Ringvägen 10

Bostadshus i 1½-våning uppfört 1933 efter en ritning signerad 

Tore Nilsson. Trästomme med utvändig revetering och ett plåttäckt 

sadeltak. Takkupa mot gatan samt inbyggd entré med balkong på 

gårdssidan. Vita sexdelade fönster med fast mittpost placerade i 

fasadliv samt tidstypiskt avsaknande omfattningar. 

• De ljust slätputsade fasaderna förmedlar funktionalismens 

intåg på Kallholmen. 

• De sexdelade mittpostfönstren i fasadliv är en viktig för-

medlare av husets karaktär.

• Utvändiga tillägg eller kompletteringar i trä bör undvikas. 

  Nivå 2

Att tänka på

Roddaren 8 
Strandvägen 9

Bostadshus uppfört 1925 av förvaltaren vid Örvikens industri, 

F W Hällström, efter ritningar av arkitekt Birger Dahlberg, Skel-

lefteå. En medveten jugendarkitektur med brutet sadeltak, röda 

fasader klädda med locklistpanel indelad med listverk. Gröna kors-

postfönster med tätspröjsade överdelar samt kraftigt markerade 

knutar. Trädgårdstomt och uthuslänga i samma jugendispirerade 

uttryck.

• Den rödfärgade panelfasaden med gröna fönster och vita 

detaljer är viktiga för husets jugendkaraktär. 

• Det brutna taket med sina frontespiser och väl anpassad 

veranda med kryssräcke mot söder ger huset dignitet.

• Korspostfönstren med tätspröjsade överdelar, placerade i 

fasadliv, bör bevaras. 

  Nivå 2

Att tänka på



30

Ka
llh

ol
m

en

Skelleftehamn 2:17
Södra Hamngatan 15

Skelleftehamn stationshus, ursprungligen Kallholmens övre. Byggt 

1912 efter samma ritning som Skellefteå stads stationshus och ritat 

på SJ:s arkitektkontor av Folke Zettervall. Träbyggnad med natio-

nalromantiska stildrag, liggande panel på förvandring samt stående 

locklistpanel i gavelspetsar, T-postfönster samt små bågformade 

vindfönster. Sadeltak täckt med trp-plåt och frontespiser på båda 

sidor. Karaktäristiska vindskivor. Tillbyggt mot väster i senare tid. 

• Den rödfärgade panelfasaden och vindskivorna är viktiga 

för husets karaktär. 

• Bevara de tidstypiska T-postfönstren samt de karaktäris-

tiska bågformade vindsfönstren. 

• Senare tillkomna dörrar samt plåttaket kan med fördel 

bytas ut till mer tidstypiska material.

  Nivå 2

Att tänka på

Skelleftehamn 2:1
Järnvägsleden 100

Bostadshus uppfört som bostad för chefen och överingenjören Paul 

Palén, i samband med att kopparverket var under färdigställande. 

Bostaden som också gått under benämningen ”Palénska villan” 

stod färdig för inflyttning 1929 och var ritad av John Åkerlund, 

Stockholm. Fasader klädda med locklistpanel och tegeltäckt sadel-

tak. Rundat burspråk med balkong på östra gaveln. Villa med klas-

siska uttryck som förstärks av entréns kolonner och tympanonfält.

• Den ljusa  locklistpanelen och det röda tegeltaket är viktiga 

för husets karaktär. 

• De sex- och fyrdelade fönstren med fast mittpost, place-

rade i fasadliv, är karaktäristiska för 1920-talsklassicismen. 

• Burspråket och entrépartiet ger byggnaden en särskild 

dignitet.

  Nivå 2

Att tänka på
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Skellefteå 8:1
Järnvägsleden 68 - 70

Lokstall i form av en vidsträckt, halvcirkelformad tegelbyggnad med vändskiva och portar för sju 

lok på västra sidan. Delvis mönstermurade partier och en tornbyggnad på östra sidan. Ursprungligen 

tätspröjsade fönsterpartier, som idag till största delen är igenmurade eller igensatta med skivor. En 

stor och dominerande byggnad mitt i samhället, vars intryck betyder mycket för upplevelsen av 

Skelleftehamn. Taken är täckta med mörkgrå papp.

• Lokstallet är en viktig del i upple-

velsen av Skelleftehamn.. 

• De igensatta muröppningarna bör 

återupptas och förses med nya 

fönsterpartier, alternativt betong-

glas. .

• De gröna krysspostfönstren med 

tätspröjsade överdelar är karaktä-

ristiska jugendmarkörer som bör 

bevaras. 

    Nivå 2

Att tänka på

Ursprungligen övernattningsbostad för 

personal vid järnvägen, numera kontor. 

Träbyggnad i en våning med sadel-

taktäckt med trp-plåt. Locklistpanel 

på fasaderna, dubbla entréer och två 

skorstenar ger informationen att här 

fanns två bostäder. Ett för järnvägsbe-

byggelse karaktäristiskt entrétak samt 

takkupa. Tillbyggnad i en våning på 

västra sidan.Utbytta fönster och dörrar.

• De dubbla entréerna och skorste-

narna förmedlar husets historia. 

• Entrétaket samt takkupan är 

karaktäristiska särdrag. 

• Fönster och dörrar kan med fördel 

bytas till mer tidstypiska.

    Nivå 2

Att tänka på
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Vändskivan 1
Hotellvägen 21

Bostadshus i två våningar, uppfört 1955 efter ritningar från AB 

Standardhus i Hultsfred. Fasader utförda med vit serponitputs på 

spräckpanel och ett flackt tegeltäckt sadeltak. Grönt balkongräcke 

av korrugerad plåt centrerat på fasaden, samt gröna fönster ger 

byggnaden ett sammanhållet uttryck. De påmonterade fönsterluck-

orna förtar till viss det det tydligt funktionalistiska uttrycket.

• Den ljusa och släta putsfasaden ger huset sin särprägel. 

• Det lågt lutande sadeltaket med rött tegel kompletterar det 

funktionalistiska sammanhanget

• De gröna fönstren med fasta mittposter passar väl in i 

helheten.. 

  Nivå 2

Att tänka på

Åldermannen 3
Södra Ringvägen 5

Bostadshusi trä, troligen uppfört på 1920-talet och ursprungligen 

som sommarvilla. Fasader klädda med locklistpanel och valmat 

sadeltak täckt med falsad plåt samt med takkupor i flera riktningar. 

Fasaden avslutas mot den inkädda takfoten med en tandfris. Föns-

ter med fast mittpost och fyra rutor per båge ger byggnaden en 

tjugotalsklassicistisk stil.

Att tänka på
• Det valmade taket med sina takkupor ger huset sin speci-

ella karaktär. Falsad plåt bör bevaras på taket. 

• Takfotsfrisen och de fyrdelade fönstren med fast mittpost, 

placerade i fasadliv, stärker husets särprägel.

  Nivå 2
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3. Örjansberget

När smältverket på Rönnskär stod färdigt för att börja producera uppstod ett stort 
behov av bostäder. De redan planlagda områdena på Kallholmen och kring Kur-
joviken var inte tillräckliga för bostadsbyggandet. Bolidenbolaget ville inte vara 
samhällsbyggare här på samma sätt som i Boliden, men för att kunna rekrytera 
arbetskraft förvärvades ett markområde norr om Kallholmsfjärden från Skel-
lefteå stad. Området fick namnet Örjansberget. Det stadsplanerades med en bred 
allé, från Järnvägsstationen upp till kyrkan som placerades på bergets topp, där 
även skolan förlades. Ett intensivt bostadsbyggande sattes igång, längs gator som 
strålade ut från allén. Det mest intensiva byggandet pågick under en stor del av 
1930-talet.
Planeringen hade omisskännliga drag av trädgårdsstad, men byggnaderna på 
Örjansberget var till största delen flerbostadshus, med lägenheter för två eller flera 
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Att tänka på:
•  Ta vara på och utveckla uttrycken för 

Örjansbergets enhetliga trädgårdsstad, 

med staket, trädgårdar och varsamt un-

derhållna byggnader med sina sparsma-

kade klassiska stildrag.

 Sankt Örjans kyrka.

32
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familjer. Direktörsbostaden förlades på en liten höjd öster om skolan, inte som i Boliden 
med utsikt över samhället, utan här mera i en förnäm avskildhet. Mot väster avgränsa-
des området av Sjöbäcken, som kom från Sjön i nordväst och mynnade ut i Kallholms-
fjärden vars botten nu hade avsnörts av vägar till en liten damm.
Området har till stor del bibehållit sina ursprungliga trädgårdsstadskvaliteter. Arkitektu-
ren som i Skelleftehamn till största delen är präglad av tjugotalsklassicism, har till stor 
del bevarat stildragen. Den fortsatta tillväxten på 1940- och 1950-talen har bidragit med 
goda exempel på sin tids ideal. Längst ner på Sankt Örjansvägen och vid korsningen 
med Norra Hamngatan har ett litet centrum med affär, bensinmack men även sporthall 
och simhall samt kommunal service vuxit fram.

Gaturum  
Gatorna delar in bebyggelsen i relativt stora kvarter med rymliga fastigheter. Den raka 
allén upp mot kyrkan, med sina björkar och separata gångvägar, är ett välkomnande 
stråk rakt genom stadsdelen. Bostadsgatorna med sina upphöjda trottoarer är en viktig 
beståndsdel i stadsmässigheten, men det som framför allt ger gaturummet i området 
sin särpräglade karaktär, är de prydliga staket som omgärdade alla bostadskvarter som 
byggdes på 1930- och 1940-talen.
Mellan kyrkan och församlingshemmet möts Lunavägen och Auravägen i en hästsko-
formad plats med potential att utvecklas. Detsamma gäller den triangulära platsen mel-
lan Berzeliusgatan och Norra Hamngatan, framför Folkets hus.

Grönstruktur
De relativt rymliga tomterna på Örjansberget ger området en tydlig karaktär av träd-
gårdsstad. Det är viktigt att framtida exploatering av tomterna hålls på en mycket 
begränsad nivå, så områdets trädgårdsstadskaraktär kan bevaras. Den lilla parken vid 
Auragården söder om kyrkan, skulle med bättre skötsel stärka den gröna strukturen och 
höja digniteten för kyrkplatsen på toppen av berget.
Badhusparken med sin lilla damm är en liten oas vid sidan av trafiklederna, som fick en 
ny form 2019 för att tilltala både barn och vuxna. Den är kopplad till idrottsplatsen och 
är via ett grönt, nordsydligt stråk förbunden med Maruänget och skogen i norr.

• Vårda den breda allén upp mot kyrkan 

som det centrala stråket i trädgårdsstaden.

• Trottoarer längs gatorna ger stadsdelen 

den dignitet den förtjänar.

• Staket mellan gata och tomtmark ut-

trycker ordning och prydnad.

• Begränsa trädgårdsstadens exploatering 

och låt tomterna fortsätta präglas av plan-

tering, odling och grönska.

Att tänka på
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Traditionelltt staket och grindstolpe i 
Skelleftehamn. 



35

Ö
rja

ns
be

rg
et

Ö
rja

ns
be

rg
et

I kvarteret Degelns nordvästra hörn finns en liten park, som ur-

sprungligen var en trädgård hörande till chefsbostaden, sedermera 

ingenjösbostaden intill. Parken består huvudsakligen av uppväxta 

tallar på gräs och är omgärdad av ett illa underhållet staket mot 

gatan. Dess syfte och status är oklar, men skulle kunna utvecklas 

och tydliggöras. En liten välskött park i anslutning till kyrkan och 

i samhällets mitt, med en tydlig funktion och god tillgänglighet 

skulle höja områdets värde. Det skulle också stärka Örjansbergets 

karaktär som trädgårdsstad. 

Degeln 4 
St. Örjansvägen 14
.

Bostadshus  i 1½-våning, uppfört 1932. Fasader klädda med stå-

ende locklistpanel och ett brant, tegeltäckt sadeltak. Fönster med 

fast mittpost och sex rutor. Lunettfönster till vinden och vindsku-

por på båda sidor. Olämplig tillbyggnad på norra sidan. 

• Bevara locklistpanel på fasaderna, utan listverk eller andra 

utsmyckningar.

• Sadeltaket med tegelpannor är en värdefull del av helheten.

• Spröjsade fönster med fasta mittposter är betydelsefulla för 

uttrycket.

• Underhåll och bevara det omgärdande staketet. 

  Nivå 2

Att tänka på
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Degeln 6 
Auravägen 4
.

Bostadshus uppfört som chefsingenjörsbostad 1932, efter ritningar av John Åkerlund, 

Stockholm. Träbyggnad i 1½-våning med fasader klädda med locklistpanel, symmetriskt 

komponerad med frontespiser på båda långsidorna och ett valmat, tegelklätt sadeltak. 

Frontespiserna avslutas upptill med tympanonfält.

Fönster placerade i sträng symmetri och utförda med fast mittpost och spröjsar. Två ovala 

fönster flankerar entrén, som med sina kanellerade pilastrar visuellt bär upp ett litet tak. 

Auragården är en villa i srängt klassisk komposition, förlagd i parkmiljö centralt i Skel-

leftehamn. Byggnaden har stora värden att förmedla.

• Bevara locklistpanel på fasaderna, utan ytterligare listverk eller utsmyckningar.

• Det valmade sadeltaket med tegelpannor är en värdefull del av helheten.

• Fönster med fasta mittposter och spröjsar är betdelsefulla för uttrycket.

• Entrén med pilastrar och tak, samt frontespiserna med sina tympanonfält är omist-

liga drag i den klassiska komposition som Auragården representerar.

• Underhåll och bevara de omgärdande staketet. 

  
  Nivå 1

Att tänka på
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Facklan 1 - Folkets hus
Berzeliusvägen 2
Norra Hamngatan 45

Folkets hus med samlingslokal och biograf. Uppfört i trä 1934 efter ritningar av John Åkerlund. Plåt-

täckt sadeltak och fasader med locklistpanel. Klassicistiskt entréparti, med fyra kolonner och en fris

bärande ett tympanonfält med teatermasker.  Om- och tillbyggt flera gånger, med olika stilmäsiga års-

ringar: 1947 efter ritningar av ark. Nils Mokvist, 1968 ark. K. J. Hage-Hansen, 1985 ark Per Tobé.

    Att tänka på

    
    Att tänka på

Rund danspaviljong uppförd 1935 efter ritningar av John Åkerlund. Kupoltak täckt 

med falsad plåt och fönster i ett band runt om. Flera tillbyggnader på norra sidan, som 

inte anpassats till ursprunglig form och uttryck.

• Bevara locklistpanel på 

fasaderna, utan listverk el-

ler andra utsmyckningar.

• Entrépartiet med sin re-

kvisita från den  klassiska 

stilgarderoben utgör byg-

gadens speciella särdrag.

• Bevara staketet. 

 Nivå 2

• Bevara den falsade plåten på taken 

liksom det sammanhängande fönster-

bandet på dansrotundan.

• Tillbyggnaden vid entrén skulle kunna 

anpassas bättre till rotundan.           

• Bevara staketet.                                           

 Nivå 2

Facklan 1 - Rotan
Norra Hamngatan 50



38 Flamugnen 2 - Prästgården
St Örjansvägen 17

Bostadshus i 1½-våning, ritad av John Åkerlund, Stockholm och 

uppfört 1939 som prästgård. Fasader klädda med locklistpanel och 

ett brant tegelklätt sadeltak, vars takfot på klassiskt sätt dragits 

runt knutarna, s k omvikt takfot. Centralt placerade takkupor med 

balkonger på båda sidor. Fönster med fast mittpost och spröjsar, 

samt små lunettfönster på gavelspetsarna. Senare ombyggd bro och 

balkong. 

Flamugnen 1 – St Örjansgården
Smältaregatan 6

Församlingsgård i gult tegel  och grönärgad kopparplåt. Uppförd 

1958 efter ritningar från Skellefteås stadsarkitekt Bengt Brunn-

ström. Två massiva byggnadskroppar sammankopplade med en 

lägre, delvis genomsiktlig entrédel vars dignitet ändå markeras 

med skifferplattorna på fasaden vid sidorna av entrén. En stor 

fasadmosaik visande Sankt Örjan och draken vänder sig mot 

Kyrkplatsen.

• Bevara locklistpanel på fasader och tegelpannor på taken.

• De sexdelade fönstren med fast mittpost är viktiga.

• Den omvikta takfoten vid knutarna stärker husets prägel. 

• Farstubro och balkong kan med fördel ges ett mer klassi-

cistiskt utseende.

• Underhåll och bevara staketet.     

       

  Nivå 2

• De släta, gula tegelfasaderna och det grönärgade kopparta-

ket ger byggnaden ett uttryck av kvalitet och stabilitet.

• Bevara möjligheten till genomsiktlighet i den lägre entré-

delen.

• Värna om den karaktärsskapande fasadmosaiken. 

  Nivå 2

Att tänka på
Att tänka på
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St Örjansvägen

Flamugnen 3 – Hattstugan
St Örjansvägen 15

• Bevara locklistpanel på fasader och tegelpannor på taken.

• Fönster med fast mittpost och spröjsar är viktiga delar av 

husets karaktär.

• Underhåll och bevara staketet.

  Nivå 2

Att tänka på

Bostadshus i 1½-våning uppfört 1932 för tjänstemän vid smält-

verket. Fasader klädda med locklistpanel och ett brant tegelklätt 

sadeltak med centralt placerade takkupor på båda sidor. Nyttjas 

som förskola och de ursprungliga fönstren med fast mittpost är 

bytta till fönster med både vertikala och horisontella spröjsar.

Den raka och breda paradgatan i samhällets 

centrum, uppför Örjansbergets sluttning och 

med Örjanskyrkans torn som det centrala 

blickfånget i fonden. Gatan avgränsas av en 

björkallé, som avskiljer biltrafiken från de 

gående. Gångbanorna avskiljs i sin tur på ett 

enhetligt och prydligt sätt från de enskilda 

tomterna med trästaket, av den typ som kän-

netecknar Bolidenbolagets samhällsbyggen, 

och som utifrån ett trädgårdsstadsideal ger 

stadsbilden enhetlighet och prydlighet. 
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Flamugnen 4 - 5
Smältaregatan 7 A - B

Bostadshus i två våningar, uppfört 1944 efter ritningar av Skel-

lefteås stadsarkitekt Edvin Bergenudd. Fasader klädda med 

locklistpanel och sadeltak belagt med tegelpannor. Ursprungliga 

fönster med fast mittpost tyvärr utbytta, vilket delvis förtar värdet 

av byggnadens ursprungligt sakliga folkhemsfunktionalism.

Flamugnen 6 - 7 
Smältaregatan 5 A - B

Bostadshus i två våningar, uppfört 1944 efter ritningar av Skellef-

teås stadsarkitekt Edvin Bergenudd. Fasader klädda med locklist-

panel och sadeltak belagt med tegelpannor. Tidsenliga fönster med 

fast mitpost utan spröjs. Ett fint exempel på 1940-talets folkhems-

fuktionalism. 

• Bevara locklistpanel på fasaderna, utan listverk eller andra 

utsmycklingar.

• Fönster med fast mittpost utan spröjs är en betydelsefull 

del av uttrycket.

• Sadeltaket med tegelpannor är en värdefull del av helheten.

• Underhåll och bevara staketet. 

  Nivå 2

• Bevara locklistpanel på fasaderna, utan listverk eller andra 

utsmyckningar.

• Sadeltaket med tegelpannor är en värdefull del av helheten.

• Underhåll och bevara staketet.

  Nivå 2

Att tänka på Att tänka på
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Gaskylaren 1 
Kaptensgatan 29 
.

Bostadshus i 1 ½- våning, uppfört 1935 som tjänstemannabostäder, 

efter ritningar av John Åkerlund benämnda ”Dubbelhus”. Fasader 

kädda med stående locklistpanel och brant, tegeltäckt sadeltak med 

takkupor. Inklädd takfot och på klassiskt sätt omvikt takfot vid 

hörnen.Sexdelade fönster samt på gavlarna även ovala fönster och 

lunettfönster till vinden. 

• Bevara locklistpanel på fasader och tegelpannor på taken.

• De sexdelade fönstren är liksom gavlarnas ovala, viktiga 

delar som ger huset dess speciella karaktär.

• Den omvikta takfoten vid knutarna stärker den karaktären.

• Knutbrädor som i bredd anknyter till takfoten skulle stärka 

det klassiska uttrycket.

• Underhåll och bevara staketet. 

  Nivå 2

Att tänka på

Gaskylaren 2 
Smältaregatan 10
.

Bostadshus i två våningar, uppfört 1935 som bostäder för Boliden-

anställda, efter ritningar av Sigurd Berg. Delvis ombyggt 1949. 

Fasader klädda med stående locklistpanel och tegeltäckt sadeltak. 

Fönster med fasta mittposter utan spröjs. På gavelspetsen ett litet 

runt vindsfönster. 

Att tänka på
• Bevara locklistpanel på fasader utan listverk eller andra 

utsmyckningar.

• Fönster med fasta mittposter utan spröjs liksom gavlarnas 

runda vindsfönster är viktiga delar som ger huset dess 

karaktär.

• Underhåll och bevara staketet.

  
  Nivå 2



42

Ö
rja

ns
be

rg
et

Gaskylaren 3 
Smältaregatan 12
.

Bostadshus i två våningar, uppfört 1935 som bostäder för Boliden-

anställda, efter ritningar av Sigurd Berg. Delvis ombyggt 1949. 

Fasader klädda med stående locklistpanel och tegeltäckt sadeltak. 

Fönster med fasta mittposter utan spröjs. På gavelspetsen ett litet 

runt vindsförnster.

Att tänka på
• Bevara locklistpanel på fasader utan listverk eller andra 

utsmyckningar.

• Fönster med fasta mittposter utan spröjs liksom gavlarnas 

runda vindsfönster är viktiga delar som ger huset dess 

karaktär.

• Underhåll och bevara staketet. 

  Nivå 2

Gaskylaren 4 
Smältaregatan 14
.

Bostadshus i två våningar, uppfört 1935 som bostäder för Boliden-

anställda, efter ritningar av Sigurd Berg. Delvis ombyggt 1949. 

Fasader klädda med stående locklistpanel och tegeltäckt sadeltak. 

Fönster med fasta mittposter utan spröjs. 

• Bevara locklistpanel på fasader utan listverk eller andra 

utsmyckningar.

• Fönster med fasta mittposter utan spröjs är viktiga delar 

som ger huset dess karaktär.

• Underhåll och bevara staketet. 

  Nivå 2

Att tänka på
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Gaskylaren 5 
Vintergatan 30
.

Bostadshus i 1½-våning, uppfört 1942, efter ritningar från ritkon-

toret Bolidens Gruv AB. Fasader klädda med stående locklistpanel 

och brant, tegeltäckt sadeltak med takkupor. Fönster med fasta 

mittposter och sex rutor. På gavlarna även små lunettfönster till 

vinden. 

• Bevara locklistpanel på fasader utan listverk eller andra 

utsmyckningar, samt tegelpannor på taket.

• De sexdelade fönstren med fast mittpost är liksom gavlar-

nas lunettfönster viktiga delar som ger huset dess karaktär.

• Underhåll och bevara staketet.

  Nivå 2

Att tänka på

Gaskylaren 6 - 10 
Vintergatan 32, Bolidengatan 9
.

Bostadshus i två våningar uppfört 1946 som tjänstemannabo-

städer för Bolidenbolaget efter ritningar utförda på ”Ritkontoret 

Rönnskärsverken”. Fasader klädda med stående locklistpanel och 

tegeltäckt sadeltak. Gavelentréer och fönster med fasta mittposter 

utan spröjs, särskilt bottenvåningens stora, tredelade fönster är 

värdefulla karaktärsdrag. 

• Bevara locklistpanel på fasaderna, utan listverk eller andra 

utsmyckningar.

• Sadeltaket med tegelpannor är en värdefull del av helheten.

• Fönster med fasta mittposter utan spröjs är betydelsefulla 

för uttrycket.

• Gavelentréerna med sina tunna tak är viktiga stilmarkörer. 

• Underhåll och bevara staketet. 

  Nivå 2

Att tänka på



44 Gaskylaren 9 
Smältaregatan 16
.

Bostadshus i 1½-våning, uppfört 1942, efter ritningar från ritkon-

toret Bolidens Gruv AB. Fasader klädda med stående locklistpanel 

och brant, tegeltäckt sadeltak med takkupor. Fönster med fasta 

mittposter och sex rutor. På gavlarna även små lunettfönster till 

vinden.  

• Bevara locklistpanel på fasader utan listverk eller andra 

utsmyckningar samt tegelpannor på taket.

• De sexdelade fönstren med fast mittpost är liksom gavlar-

nas lunettfönster viktiga delar som ger huset dess karaktär.

  Nivå 2

Att tänka på
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Gaskylaren 7 
Bolidengatan 5
.

Bostadshus i två våningar, uppfört 1936 som tjänstemannabostä-

der, efter ritningar av Sigurd Berg. Fasader klädda med stående 

locklistpanel. Sadeltak med omvikt takfot som antyds med list runt 

hörnen. Nya fönster där de ursprungligen fasta mittposterna har 

ersatts med en vertikal spröjs. 

• Bevara locklistpanel på fasader.

• Den omvikta takfoten vid knutarna ger en antydan om ett 

ursprungligen klassiskt formspråk.

• Fönstren kan med fördel bytas ut mot nya med fast mitt-

post utan spröjs. 

• Underhåll och bevara staketet. 

  Nivå 2

Att tänka på
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Gaskylaren 11 - 12 
Bolidengatan 3 A - B
.

Bostadshus i två våningar uppfört 1946, som tjänstemannabo-

städer för Bolidenbolaget efter ritningar utförda på ”Ritkontoret 

Rönnskärsverken”. Fasader klädda med stående locklistpanel och 

tegeltäckt sadeltak. Gavelentréer och fönster med fasta mittposter 

utan spröjs, särskilt bottenvåningens stora, tredelade fönster är 

värdefulla karaktärsdrag.

• Bevara locklistpanel på fasaderna, utan listverk eller andra 

utsmyckningar.

• Sadeltaket med tegelpannor är en värdefull del av helheten.

• Fönster med fasta mittposter utan spröjs är betdelsefulla 

för uttrycket.

• Gavelentréerna med sina tunna tak är viktiga stilmarörer.

• Underhåll och bevara staketet mot gatan. Gärdesgård är ej 

lämpligt i miljön. 

  Nivå 2

Att tänka på

Gaskylaren 13 - 14 
Lunavägen 3 A - B
.

Bostadshus i 1 ½- våning, uppfört 1935 som tjänstemannabo-

städer, efter ritnigar benämnda ”Dubbelhus” av John Åkerlund, 

Stockholm. Fasader klädda med stående locklistpanel och brant, 

tegeltäckt sadeltak med takkupor. Inklädd takfot och på klassiskt 

vis omvikt vid hörnen. Fönster med fasta mittposter och sex rutor. 

På gavlarna även ovala fönster samt lunettfönster till vinden. 

• Bevara locklistpanel på fasader och tegelpannor på taken.

• De sexdelade fönstren med fast mittpost är liksom gavlar-

nas ovala, viktiga delar som ger huset dess karaktär.

• Den omvikta takfoten vid knutarna stärker den karaktären.

• Knutbrädor som i bredd anknyter till takfoten skulle stärka 

det klassiska uttrycket.

• Underhåll och bevara staketet. 

  Nivå 2

Att tänka på



46 Kokillen 

Två garagelängor uppförda 1965, senare tillbyggda. Uppförda 

efter ritningar utförda på Rönnskärsverken, och till utförande och 

placering väl anpassade till platsen.

Hammaren 5
Vintergatan 57
.

Bostadshus i två våningar uppfört 1943, för Musikdirektör Carl 

Boström. Fasader klädda med stående locklistpanel med tunn relief 

och ett papptäckt sadeltak med små och tunna utsprång. Fönster 

med fasta mittposter utan spröjs bidrar till en helhet med påtagligt 

funktionalistiskt uttryck. 

• Bevara locklistpanel på fasaderna, utan listverk eller andra 

utsmyckningar.

• Det flacka sadeltaket med små och tunna utsprång är en 

stilmarkör.

• Fönster med fasta mittposter utan spröjs är betydelsefulla 

för uttrycket.

  Nivå 2

Att tänka på

Att tänka på

• Vid eventuella framtida förändringar bör stor omsorg läg-

gas på val av material och kulörer för en god anpassning 

till kvarterets övriga bebyggelse.

  Nivå 2
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Kokillen 3 - 4 
Lunavägen 9 A - B
.

Bostadshus i 1 ½- våning, uppfört 1935 som tjänstemannabostä-

der, efter ritningar benämnda ”Dubbelhus” av John Åkerlund, 

Stockholm. Fasader klädda med stående locklistpanel och brant, 

tegeltäckt sadeltak med takkupor. Inklädd takfot och på klassiskt 

vis omvikt vid hörnen.Fönster med fasta mittposter och sex rutor. 

På gavlarna även ovala fönster samt lunettfönster till vinden. 

• Bevara locklistpanel på fasader och tegelpannor på taken.

• De sexdelade fönstren med fast mittpost är liksom gav-

larnas ovala, viktiga delar som ger huset dess speciella 

karaktär.

• Den omvikta takfoten vid knutarna stärker den karaktären.

• Knutbrädor som i bredd anknyter till takfoten skulle stärka 

det klassiska uttrycket.

• Staketet bör återställas till ursprungligt skick.

  Nivå 2

Att tänka på

Kokillen 1 - 2 
Bolidengatan 6/Vintergatan 34
.

Bostadshus i två våningar uppfört 1942, som tjänstemannabostä-

der för Bolidenbolaget. Fasader klädda med stående locklistpa-

nel och tegeltäckt sadeltak. Gavelentréer och fönster med fasta  

mittposter utan spröjs, särskilt bottenvåningens stora, tredelade 

söderfönster är värdefulla karaktärsdrag.

• Bevara locklistpanel på fasaderna, utan listverk eller andra 

utsmyckningar.

• Sadeltaket med tegelpannor är en värdefull del av helheten.

• Fönster med fasta mittposter utan spröjs är betdelsefulla 

för uttrycket.

• Gavelentréerna med sina tunna tak är viktiga stilmarörer.

  Nivå 2

Att tänka på



48 Kokillen 6 - 7 
Lunavägen 5 A - B
.

Bostadshus i 1 ½- våning, uppfört 1935 som tjänstemannabostä-

der, efter ritningar benämnda ”Dubbelhus” av John Åkerlund, 

Stockholm. Fasader klädda med stående locklistpanel och brant, 

tegeltäckt sadeltak med takkupor. Inklädd takfot och på klassiskt 

vis omvikt vid hörnen. Fönster med fasta mittposter och sex rutor. 

På gavlarna även ovala fönster samt lunettfönster till vinden. 

• Bevara locklistpanel på fasader och tegelpannor på taken.

• De sexdelade fönstren med fast mittpost är liksom gav-

larnas ovala, viktiga delar som ger huset dess speciella 

karaktär.

• Den omvikta takfoten vid knutarna stärker den karaktären.

• Knutbrädor som i bredd anknyter till takfoten skulle stärka 

det klassiska uttrycket.

• Underhåll och bevara staketet. 

  Nivå 2

Att tänka på Ö
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Rostugnen 17 - 25
Smältaregatan 9A - 11E

Tjänstemannabostäder uppförda 1947 efter ritningar från Bolidenbolagets centrala bygg-

nadsavdelning. Nio stycken parallellt vinkelställda kedjehus i en våning, sammankopplade 

med lägre entrédelar. Fasader av stående, spåntad panel, målad i klara, men sinsemellan 

olika kulörer. Lågt lutande tegelklädda sadeltak och en gavelvägg per hus uppförd i rött 

tegel. Altan mot söder och burspråk mot norr. De toppiga entredörrarna i stående träpanel 

ger, tlllsammans med de likadant formade entretaken, dessa kedjehus en speciell särprägel

• Tegeltaken och tegelgavlarna ger kvarteret ett sammanhållet uttryck.

• Panelfasaderna med sina klara samstämda kulörer är ett värdefullt särdrag.

• De tidstypiska fönstren och burspråken mot norr är viktiga att bevara. Senare 

insatta spröjsade fönster kan med fördel ersättas med mer tidstypiska.

• De toppiga entreerna och dörrarna ger området dess egna idetitet.

• Underhåll och bevara staketet. 

  Nivå 2

Att tänka på
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Sankt Örjan 2 – Auraskolan
Auravägen 7

Skolbyggnad i två våningar, uppförd 1935 efter ritningar av John 

Åkerlund, Stockholm. Långsträckt byggad med fasader klädda 

med locklistpanel och ett tegeltäckt sadeltak. Mittpartiet utformat 

med frontespis mot öster och mot väster en vindskupa med skol-

klockan. Jämn fönstersättning med höga fönster med fast mittpost 

och åtta, respektive sex rutor avdelade med spröjsar. En funktiona-

lism och klassicism i förening.

• Frontespisen mot öster och klockkupan mot väster är vik-

tiga delar för byggandens lätt klassicistiska uttryck.

• De spröjsade fönstren med fast mittpost förstärker klas-

sicismen.

• Det röda tegeltaket ger ett bra samspel till byggnadens 

arkitektur. 

  Nivå 2

Att tänka på

Sankt Örjan 1 – Kyrkan
Auravägen 2

På toppen av Örjansberget, i fonden av St Örjansvägen står kyr-

kan. En ljust grå byggnad i slätputsat tegel och branta sadeltak 

med grönärgad kopparplåt. Tornspiraa med tornur som tidigare 

suttit på Skellefteå stadshus, i form av en korsförsedd takryttare 

mitt på taket. Kyrkan är uppförd 1935 efter ritningar av John 

Åkerlund, Stockholm och är med sin utformning och placering 

ett självklart blickfång i samhällets mitt.

• Kyrkan är kyrkligt kulturminne och som sådant skyddat av 

kulturmiljölagen. Kyrkan får inte ändras utan tillstånd från 

Länsstyrelsen.

• Byggnader och omgivande parklansdskap ska vårdas och 

underhållas med hänsyn tagen till ursprunglig karaktär.

  Nivå 1

Att tänka på
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Skelleftehamn 2:10 – Direktörsbostaden
Auravägen 11

• Bevara fasadernas renodlade enkelhet utan lister eller andra utsmyckningar.

• Det lågt lutande taket med sin distinkta takfot runt om är ett viktigt stildrag.

• Fönster i fasadliv med fasta mittposter och utan foderlister är betydelsefulla 

delar i den funktionalistiska helheten.

• En ljus färgsättning är viktig för intrycket.

• Den stora trädgårdsanläggningen är en viktig del i den historiska berättelsen 

om direktörsbostaden.

      Nivå 1

Direktörsbostad uppförd 1937, efter 
rit-ningar av John Åkerlund, Stockholm. 
Stor villa i två fulla våningar, med fasader 
klädda med locklistpanel och valmat sadel-
tak belagt med enkupigt tegel. Ett enkelt 
och renodlat, funktionalistiskt formspråk, 
utan listverk eller andra utsmyckningar. 
Balkongräcken är utförda i enkelt smide 
och två slanka stålpelare inramar entrén. 
Direktörsvillan är högt belägen i förnäm 
avskildhet och omgivet av en stor och väl-
planerad trädgårdsanläggnig. 
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Att tänka på
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Ursviksgatan 182
.

Bostadshus i två våningar uppfört 1933. Fasader klädda med 

stående locklistpanel och tegeltäckt sadeltak. Ursprungliga fönster 

med åtta rutor är bytta till fönster utan fast mittpost. Lunettfönster 

till vinden. Väl anpassad tillbyggnad på västra gaveln och en klas-

siskt inspirerad brokvist, som ursprungligen även hade balkong.

• Bevara locklistpanel på fasaderna. 

• Sadeltaket med tegelpannor är en värdefull del av helheten.

• Brokvisten och uterummet i väster, är tillbyggnader väl 

anpassade i storlek och form.

• Underhåll och bevara staketet.

  Nivå 2

Att tänka på
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Stationskarlen 8
Norra Hamngatan 38
.

Flerbostadshus i två våningar uppfört 1944, efter ritningar av stads-

arkitekt Edvin Bergenudd. Fasader klädda med stående locklistpa-

nel och ett tegeltäckt sadeltak. Fönster med fasta mittposter utan 

spröjs och ett stort, tidsenligt fönster med tvärpost i trapphuset. 

Burspråk på gavelfasaden.

Att tänka på
• Bevara locklistpanel på fasaderna, utan listverk eller andra 

utsmyckningar.

• Sadeltaket med tegelpannor är en värdefull del av helheten.

• Fönster med fasta nittposter utan spröjs är liksom det 

stora trapphusfönstret och gavlarnas burspråk viktiga för 

karaktären.

• Underhåll och bevara staketet. 

  Nivå 2
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Stationskarlen 8 
Norra Hamngatan 42
.

Flerbostadshus i två våningar uppfört 1944, efter ritningar av stads-

arkitekt Edvin Bergenudd. Fasader klädda med stående locklistpa-

nel och ett tegeltäckt sadeltak. Fönster med fasta mittposter utan 

spröjs och ett stort, tidsenligt fönster med tvärpost i trapphuset. 

Burspråk på gavelfasaden.

Stationskarlen 8 
Norra Hamngatan 40
.

Flerbostadshus i två våningar uppfört 1944, efter ritningar av stads-

arkitekt Edvin Bergenudd. Fasader klädda med stående locklistpa-

nel och ett tegeltäckt sadeltak. Fönster med fasta mittposter utan 

spröjs och ett stort, tidsenligt fönster med tvärpost i trapphuset. 

Burspråk på gavelfasaden.

Att tänka påAtt tänka på
• Bevara locklistpanel på fasaderna, utan listverk eller andra 

utsmyckningar.

• Sadeltaket med tegelpannor är en värdefull del av helheten.

• Fönster med fasta mittposter utan spröjs är liksom det 

stora trapphusfönstret och gavlarnas burspråk viktiga för 

karaktären.

• Underhåll och bevara staketet.

  Nivå 2

• Bevara locklistpanel på fasaderna, utan listverk eller andra 

utsmyckningar.

• Sadeltaket med tegelpannor är en värdefull del av helheten.

• Fönster med fasta mittposter utan spröjs är liksom det 

stora trapphusfönstret och gavlarnas burspråk viktiga för 

karaktären.

• Underhåll och bevara staketet. 

  Nivå 2
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Stålbandet 5
Auravägen 14
.

Bostadshus i en våning med vind, uppfört på tidigt 1940-tal. 

Fasader klädda med stående locklistpanel och tegeltäckt sadel-

tak. Byggmad med både klassiska och funktionella stildrag, där 

fönstersättnig i hörn och med tre rutor står för funkisen, medan 

entrépartiet mot norr och gavlarnas lunettfönster står för det klas-

siska. Ursprungligen fönster med fast mittpost utbytta mot fönster 

med vertikal spröjs.

• Bevara locklistpanel på fasaderna och tegelpannor på 

sadeltaket.

• Bevara entrépartiet med brokvist och balkong, men dess 

plasttak passar inte i sammanhanget. Det kan med fördel 

tas bort eller ersättas.

• Fönster kan med fördel bytas ut mot nya med fast mittpost.

  Nivå 2

Att tänka på

Stålbandet 6
Ursviksgatan 153
.

Bostadshus i två våningar uppfört 1938. Slätputsade ljusa fasader 

och ett mycket lågt lutande sadeltak. Karaktärsstark funkisbyggnad 

med renodlat formspråk och fri från utsmyckningar. Fönster med 

fasta mittposter utan spröjs, samt små runda fönster på norra och 

östra fasaderna förstärker det funktionalistiska uttrycket.

• Bevara den släta putsen, utan listverk eller utsmyckningar.

• Det flacka taket med små och tunna utsprång ger identitet.

• Bevara fönster med fasta mittposter utan spröjs och de små 

runda fönstren.

• Enkla smidesräcken är tidstypska.

• Uterummet kan ges en bättre anpassing till helheten.

• Underhåll och bevara staketet. 

  Nivå 2

Att tänka på
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Stålbandet 7
Ursviksgatan 151
.

Bostadshus i två våningar uppfört 1936. Fasader klädda med stå-

ende locklistpanel och tegeltäckt sadeltak. Takfoten på klassiskt vis 

omvikt runt hörnen. Fönster med fasta mittposter utan spröjs.

• Bevara locklistpanel på fasaderna, utan listverk eller andra 

utsmyckningar. 

• En tidstyipsk färgsättning skulle lyfta huset ytterligare.

• Sadeltaket med tegelpannor är en värdefull del av helheten.

• Fönster med fasta mittposter utan spröjs är betydelsefulla 

för uttrycket.

  Nivå 2

Att tänka på

Stålbandet 8 
Ursviksgatan 149
.

Bostadshus i två våningar uppfört 1936. Fasader klädda med stå-

ende locklistpanel och tegeltäckt sadeltak. Takfoten på klassiskt vis 

omvikt runt hörnen. Fönster med fasta mittposter utan spröjs. 

• Bevara locklistpanel på fasaderna, utan listverk eller andra 

utsmyckningar.

• Sadeltaket med tegelpannor är en värdefull del av helheten.

• Fönster med fasta mittposter utan spröjs är betydelsefulla 

för uttrycket.

  Nivå 2

Att tänka på
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Stålbandet 11
Bergsmanvägen 8
.

Bostadshus i två våningar uppfört på 1930-talet. Fasader klädda 

med stående locklistpanel och tegeltäckt sadeltak. Fönster med 

fasta mittposter utan spröjs, de flesta stora och tredelade enligt 

funktionalistiska ideal.

• Bevara locklistpanel på fasaderna, utan listverk eller andra 

utsmyckningar. Måla gärna in knutarna i fasadfärgen.

• Sadeltaket med tegelpannor är en värdefull del av helheten.

• Fönster med fasta nittposter utan spröjs är betydelsefulla 

för uttrycket.

• Smidesräcken på entre och balkong passar väl in i helhe-

ten.

  Nivå 2

Att tänka på

Traversen 3 och 7
Vintergatan 29 A - B

Bostadshus i två våningar uppfört 1944, som tjänstemannabostä-

der för Bolidenbolaget och efter ritningar utförda på ”Ritkontoret 

Rönnskärsverken”. Fasader klädda med stående locklistpanel och 

tegeltäckt sadeltak. Gavelentréer och fönster med fasta mittposter 

utan spröjs, särskilt bottenvåningens stora, tredelade är värdefulla 

karaktärsdrag.

• Bevara locklistpanel på fasaderna, utan listverk eller andra 

utsmyckningar.

• Sadeltaket med tegelpannor är en värdefull del av helheten.

• Fönster med fasta mittposter utan spröjs är betydelsefulla 

för uttrycket.

• Gavelentréerna med sina tunna tak är viktiga stilmarkörer.

  Nivå 2

Att tänka på
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Traversen 4 
Vintergatan 31 A - B

Bostadshus i två våningar uppfört 1944 som tjänstemannabostä-

der för Bolidenbolaget och efter ritningar utförda på ”Ritkontoret 

Rönnskärsverken”. Fasader klädda med stående locklistpanel och 

tegeltäckt sadeltak. Gavelentréer och fönster med fasta mittposter 

utan spröjs, särskilt bottenvåningens stora, tredelade är värdefulla 

karaktärsdrag.

• Bevara locklistpanel på fasaderna, utan listverk eller andra 

utsmyckningar.

• Sadeltaket med tegelpannor är en värdefull del av helheten.

• Fönster med fasta mittposter utan spröjs är betydelsefulla 

för uttrycket.

• Gavelentréerna med sina tunna tak är viktiga stilmarkörer.

• Underhåll och bevara staketet.

  Nivå 2

Att tänka på

Traversen 5 
Vintergatan  33 A - B

Bostadshus i två våningar uppfört 1946, som tjänstemannabostä-

der för Bolidenbolaget och efter ritningar utförda på ”Ritkontoret 

Rönnskärsverken”. Fasader klädda med stående locklistpanel och 

tegeltäckt sadeltak. Gavelentréer och fönster med fasta mittposter 

utan spröjs, särskilt bottenvåningens stora, tredelade är värdefulla 

karaktärsdrag.

• Bevara locklistpanel på fasaderna, utan listverk eller andra 

utsmyckningar.

• Sadeltaket med tegelpannor är en värdefull del av helheten.

• Fönster med fasta mittposter utan spröjs är betydelsefulla 

för uttrycket.

• Gavelentréerna med sina tunna tak är viktiga stilmarkörer.

  Nivå 2

Att tänka på
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Vågen 1 
St. Örjansvägen 12
.

Bostadshus  i 1½-våning, uppfört 1936. Fasader klädda med stå-

ende locklistpanel och ett brant, tegeltäckt sadeltak, med takfoten 

på klassiskt vis omvikt runt hörn. Fönster med fast mittpost och 

spröjs, sexdelade fönster i bottenvåning och fyrdelade i vinds-

våning. Lunettfönster till vinden och vindskupor mot norr och 

frontespis mot söder.  

• Bevara locklistpanel på fasaderna, utan listverk eller andra 

utsmyckningar.

• Sadeltaket med tegelpannor är en värdefull del i helheten.

• Fönster med vertikala poster är betdelsefulla för uttrycket.

• Gavelentréerna med sina tunna tak är viktiga stilmarörer.

  Nivå 2

• Bevara locklistpanel på fasaderna, utan listverk eller andra 

utsmyckningar.

• Sadeltaket med tegelpannor är en värdefull del av helheten.

• Fönster med fasta mittposter och spröjs är betdelsefulla för 

uttrycket.

• Bevara lunettfönstren och takfotslisterna på gavlarna.

• Underhåll och bevara staketet. 

  Nivå 2

Att tänka på

Vågen 2 
Ursviksgatan 174.

Bostadshus i två våningar uppfört 1932. Fasader klädda med 

stående locklistpanel och tegeltäckt sadeltak. Fönster med fast 

mittpost och spröjs. Lunettfönster till vinden. Ursprunglig balkong 

i två våningar mot söder. Senare tillbyggnad på norra sidan.

• Bevara locklistpanel på fasaderna, utan listverk eller andra 

utsmyckningar.

• Sadeltaket med tegelpannor är en värdefull del av helheten.

• Fönster med fasta mittposter och spröjs är betydelsefulla 

för husets uttryck.

• Underhåll och bevara staketet. 

  Nivå 2

Att tänka på
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Vågen 3 
Ursviksgatan 176
.

Bostadshus i två våningar uppfört 1932. Fasader klädda med stå-

ende locklistpanel och ett brant, tegeltäckt sadeltak. Fönster med 

fast mittpost och spröjs. Ursprunglig balkong i två våningar mot 

söder. Klassiskt utformad brokvist.

• Bevara locklistpanel på fasaderna, utan listverk eller andra 

utsmyckningar.

• Sadeltaket med tegelpannor är en värdefull del av helheten.

• Fönster med fasta mittposter och spröjs är betydelsefulla 

för uttrycket.

• Entréns brokvist är en betydelsefull stilmarkör.

• Underhåll och bevara staketet.

  Nivå 2

Att tänka påÖ
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Vågen 4 
Ursviksgatan 178
.

Tvåfamiljs bostadshus i 1½-våning, uppfört 1932 efter ritningar av 

John Åkerlund, Stockholm. Fasader klädda med stående locklist-

panel och ett brant sadeltak där teglet ersatts av tegelimiterande 

plåt. Fönster med fast mittpost och spröjs. Klassiskt utformade 

brokvistar.

• Bevara locklistpanel på fasaderna, utan listverk eller andra 

utsmyckningar.

• Fönster med fasta mittposter och spröjs är betydelsefulla 

för uttrycket.

• Entréernas brokvistar är betydelsefulla stimarkörer.

• Underhåll och bevara staketet.

  Nivå 2

Att tänka på
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Vågen 13 
St Örjansvägen 10
.

Förskola för fyra avdelningar uppförd 2013, och ritad av arki-

tekterna Johanna Larsson och Rolf Marklund, Collage arkitekter. 

Slätputsade fasader. Fönster med mittpost utan omfattningar och 

en stor utskjutande loftgång mot söder. De släta fasaderna tillsam-

mans med det tunna och nästan platta taket, ger byggnaden en 

karaktär av nyfunkis. Ett tidigt exempel på den nya förskolearki-

tekturen i kommunen.

Att tänka på

• Bevara de släta fasaderna med sin varma färg samt fönster 

utan omfattningar.

• Det tunna och platta taket är en viktig del av helheten.

• Der runda fönstret i bottenplan fullbordar karaktären av 

nyfunkis.

  Nivå 2
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Att tänka på
•  Den västra delen av samhället har utvecklats 

i etapper under hela 1900-talet. Etapperna har 

uppförts i enlighet med sin tids ideal.

• En karaktär att förhålla sig till vid ändringar 

får sökas inom kvarteret eller i det närmsta 

grannskapet.

4. Skelleftehamn västra

Området väster om det gröna stråk som ursprungligen var det stråk där 
Sjöbäcken rann ned emot Kallholmsfjärden, präglas av en mer oregelbunden 
bostadsbebyggelse. De äldre delarna finns närmast järnvägen och Skellefte-
hamnsleden och bebyggdes sedan järnvägen anlagts, medan de senare tillkom-
na finns längre norrut och västerut. Bebyggelsemönster och arkitektur visar en 
stor variation och kan uppvisa ideal från hela 1900-talet.
Här har varken plan eller bostäder utformats av bolaget. Istället är husen i syd-
ost till stor del uppförda med egnahemslån och utformade efter de regler som 
följde med dessa. I nordöstra delen finns fyra kvarter med stora flerbostadshus i 
form av bostadsrätter i tre våningar, ritade i början av 1950-talet på HSB:s och 
Riksbyggens arkitektkontor. I anslutning till dessa har också funnits ett stort 
antal små bilgarage separat placerade i garagelängor.
Längre västerut är bebyggelsen ordnad i villakvarter längs bostadsgator 
kring Lilltjärnen. Medan gatunätet är ett strikt rutnät i öster, blir det allt mera 
böljande och anpassat till topografin i väster. Ju längre västerut och närmare 
Hamptjärnsberget, desto yngre är villorna.
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Trapphus med målningar av Helge 
Holmlund.
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62 Att tänka på 
• Gatornas trottoarer bör bevaras i områ-

dets äldre delar.

•  Den gröna trekanten mellan Myrängs-

vägen och Jungmansvägen är en värde-

full lunga som bryter planmönstret.

•  Lilltjärnen med sin gröna omgivning 

ger området ett mervärde att förhålla sig 

till även i framtiden.

•  Garagelängorna vid Vintergatan 

speglar den snabba standardökningen 

på 1950-talet, när arbetarfamiljen fick 

möjlighet att köpa en familjebil.

  Det nu rivna garageområdet med enkla individuellt byggda garage. från 1950-talet.

Skelleftehamns idrottsplats finns i anslutning till grönstråket och till Badhusparken. 
Väster om idrottsplatsen finns också den stora skolan i Skelleftehamn - Örjansskolan. 
Skolan är uppförd i gult tegel och dess äldsta delar från 1947 är ritade av stadsarkitekt 
Edvin Bergenudd.

Gaturum
Genom området passerar i öst-västlig riktning Ursviksgatan som är den huvudsakliga 
transportleden till och från området. Det äldre gatunätet i öster utgörs till största delen 
av ett rutnät och är försett med trottoarer. Det yngre gatunätet i väster utgörs till stor del 
av svängda villagator, som anpassats till natur och topografi, men i senare tid också med 
ett syfte att dämpa hastigheten på gatan.

Grönstruktur 
Väster om det gröna stråket med bl a idrottsplatsen, är stadsdelen relativt tätt bebyggd. 
Små trädgårdar finns på tomtmark, men söder om Ursviksgatan finns också en liten 
grön kil i form av ett litet parkområde som skapar en värdefull variation i bebyggel-
semönstret. I norr står de stora flerbostadshusen på rymliga, gräsbevuxna tomter som 
enligt tidens ideal skulle skänka luft och ljus till bostäderna. Lilltjärnen med omgivning 
är den värdefulla gröna struktur som västra delen av området är uppbyggt kring.
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Eleven 8
Timmermansgatan 11

Bostadshus i 1½-våning uppfört 1933 efter ritning av J. A. 

Nyström. Fasaderna är klädda med stående locklistpanel under ett 

plåttäckt sadeltak. De ursprungligen sexdelade fönstren med fast 

mittpost är utbytta, men den rundade takkupan är ursprunglig.

• Bevara locklistpanel på fasaderma. 

• Den rundade takkupan med fönster ger byggnaden en egen 

identitet.

• Fönstren kan med fördel återställas till originalutseende 

med fasta mittposter och spröjs då det är betydelsefullt för 

byggnadens uttryck. 

  Nivå 2

Att tänka på

Eleven 3
Ursviksgatan 118

Bostadshus i 1½-våning, uppfört 1932 efter ritning signerad 

Gustav Hedberg. Fasaderna är klädda med stående locklistpanel 

under ett brant plåttäckt sadeltak. Sexdelade fönster med fast 

mittpost.

• Bevara locklistpanel på fasaderna.

• Fönster med fasta mittposter och spröjs är betydelsefulla 

för byggnadens uttryck.

• Uthus och komplementbyggnader placeras lämpligen 

inne på gården och underordnas huvudbyggnaden. 

  Nivå 2

Att tänka på



64 Hägnan 3 
Timmermansgatan 16
.

Bostadshus i två våningar uppfört 1946, ritat av Nils Mokvist. 

Putsade fasader och sadeltak. Ursprungliga fönster är bytta till 

enluftsfönster utan mittpost. Trots förändringar har byggnaden 

bevarat ett enkelt och funktionellt formspråk  

Hägnan 4 
Timmermansgatan 18
.

Flerbostadshus i två våningar av typen ”Skelleftehus”, uppfört 

1946 av Skellefteortens skogsägareförening. Fasaderna är till-

läggsisolerade och klädda med en stående locklistpanel under ett 

sadeltak. Fönster är försedda med mittpost. Trots förändringar har 

byggnaden bevarat ett enkelt och funktionellt formspråk.

Att tänka påAtt tänka på

• Bevara den släta putsen på fasaderna, utan listverk eller 

andra utsmyckningar.

  Nivå 2

• Bevara locklistpanel på fasaderna, utan listverk eller andra 

utsmyckningar.

• Sadeltaket med tegelpannor är en värdefull del av helheten.

• Fönster med fasta mittposter är betydelsefulla för uttrycket. 

men kan med fördel flyttas ut i fasadlivet.

  Nivå 2
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Hägnan 6 
Bangårdsgatan 53
.

Bostadshus i 1½ våning och vinkelbyggt uthus uppfört på 1930-

talet. En gårdsgruppering som tidigare var vanlig i dessa kvarter. 

Träbyggnader med fasader klädda med stående locklistpanel och 

plåttäckta sadeltak. Fönster med mittpost och uthusdörrar med 

utvändigt ramverk. 

Hägnan 8 
Bangårdsgatan 49
.

Bostadshus i två våningar uppfört på 1930-talet. Fasader klädda 

med stående locklistpanel och ett brant, plåttäckt sadeltak. Föns-

ter med fasta mittposter utan spröjs. 

Att tänka på
Att tänka på

• Bevara locklistpanel på fasaderna, utan listverk eller andra 

utsmyckningar.

• Fönster med fasta mittposter  utan spröjs är betydelsefulla 

för uttrycket.

• Det vinkelbyggda uthuset är en viktig del av gårdsmil-

jön och en spegling av ett ursprungligt byggnadsskick i 

området..

  Nivå 2

• Bevara locklistpanel på fasaderna, utan listverk eller 

andra utsmyckningar.

• Fönster med fasta mittposter utan spröjs är betydelsefulla 

för uttrycket.

  Nivå 2



66 Loggen 6
Hyttgatan 18

Bostadshus i två våningar. Stående locklistpanel på fasaderna un-

der ett sadeltak, numera täckt med tegelimiterande plåt. Uppfört på 

1930-talet med stildrag från både 1920- och 30-talet i form av den 

omvikta takfoten på gavlarna och de tredelade fönstren med fasta 

mittposter. Beläget i ett trädgårdskvarter.

• De släta fasaderna utan listverk anknyter till 1930-talets 

funkisideal och kunde med fördel färgas ljusare. 

• Fönster med fasta mittposter utan spröjs är viktiga i sam-

manhanget.

• Uthus och komplementbyggnader placeras lämpligen inne 

på gården och utformas underordnade huvudbyggnaden. 

  Nivå 2

Att tänka på Sk
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Loggen 12
Ursviksgatan 117

Bostadshus i 1½- våning. Stående locklistpanel på fasaderna under 

brant tegeltäckt sadeltak. Sexdelade fönster med fast mittppost. Upp-

fört under tidigt 1930-tal. Byggnaden är belägen i trädgårdskvarter

• Bevara locklistpanel på fasaderna och tegelpannor på taket.

• Fönster med fasta mittposter och spröjs är betydelsefulla för 

uttrycket.

• Uthus och komplementbyggnader placeras lämpligen inne 

på gården och utformas underordnade till huvudbyggnaden. 

  Nivå 2

Att tänka på

Loggen 14
Ursviksgatan 113

Bostadshus i en våning med vind, under 

ett korsbyggt, brutet sadeltak. Fasaderna är 

förändrade med tillbyggnader och nya fönster. 

Byggnaden är högt placerad inne i trädgår-

den. Belägen i fonden av Lotsvägen utgör 

den främst ett intresant blickfång för den som 

färdas norrut mot Ursviksgatan och är som 

sådant ett värdefullt tillskott till stadsbilden i 

västra delan av Skelleftehamn.

med vissa bevarade uttryck för det tidiga 1900-talets trädgårds-

stadsideal. Aluminiumjalusi monterad på sockelvåningen mot 

gatan döljer en butiksentre.



68
 
Loggen 17
Myrängsvägen 8

Bostadshus i en våning med vind. Stående locklistpanel på 

fasaderna under ett sadeltak täckt med takpannor. Fönster med 

korsposter och en uthuslänga med likadan fasadpanel samt dörrar 

med utanpåliggande ramverk.

Loggen 16
Ursviksgatan 109

Bostadshus i en våning med vindsvåning, uppfört 1929. Lig-

gande fasspåntpanel på fasaderna under ett plåttäckt sadeltak. 

Runda vindsfönster på gavlarna. Även uthuslänga med likadan 

fasadpanel och dörrar med utanpåliggande ramverk.

• Det branta sadeltaket med takpannor och den stående 

fasadpanelen ger huset dess karaktär.

• Fönster med poster stärker autenticiteten.

• Det vinkelställda uthuset med likadan panel skapar en 

sammanhållen gårdsmiljö. 

  Nivå 2

• Den liggande fasadpanelen ger huset dess särprägel.

• Fönster kunde med fördel bytas ut mot nya försedda 

med fasta mittposter.

• Det vinkelställda uthuset med likadan panel skapar en 

sammanhållen gårdsmiljö. 

  Nivå 2

Att tänka på Att tänka på

Sk
el

le
ft

eh
am

n 
vä

st
ra



69

Sk
el

le
ft

eh
am

n 
vä

st
ra

Märsen 1
Hyttgatan 19

Flerbostadshus i två våningar, uppfört efter ritningar av ingenjör K. 

A. Bäckman 1953, med slätputsade tegelfasader i mustig färgsätt-

ning och tegeltäckt sadeltak. Fönster med fasta mittposter utan 

spröjs och omfattningar. Ett enkelt och sakligt flerbostadshus från 

folkhemsepoken, med bevarad fasadputs.

• De släta fasaderna utan listverk eller utsmyckningar ger 

huset dess funktionalistiska karaktär.

• Fönster med fasta mittposter men utan spröjs och omfatt-

ningar passar väl in i helheten.

  Nivå 2

Att tänka på
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• Fasadernas fasspåntpaneler är viktiga karaktärsdrag.

• Fönster med korsposter är betydelsefulla för det samman-

hållna uttrycket

• Ett väl murat skorstenskrön är kronan på verket.

• Uthuset och dess dörrar med utvändigt ramverk är ett 

tillskott till gårdsmiljön.

  Nivå 2

Att tänka på

Nocken 2 
Myrängsvägen 4
.

Bostadshus i 1½ våning troligen uppfört på 1930-talet, möjligen 

flyttat. Fasaderna är klädda med en liggande fasspåntpanel under 

ett plåttäckt sadeltak. Fönster med korspost och skorsten murad 

med krön. Tillsammans ger detta intryck av ett äldre stilideal än 

1930-talet. Uthuset i stående locklistpanel inne på gården utgör ett 

tillskott till gårdsmiljön.
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• Bevara locklistpanel på fasaderna. 

• Fönster placerade i fasadliv med fasta mittposter och spröjs 

är betydelsefulla för uttrycket.

• Gavelns köksentré ge byggnaden en särprägel.

  Nivå 2

Att tänka på

Nocken 5 
Timmermansgatan 8
.

Bostadshus i 1½- våning uppfört 1932. Fasaderna är klädda med 

en stående locklistpanel under ett plåttäckt sadeltak. Sexdelade 

fönster med fast mittpost och en ursprunglig köksveranda med 

tidstypiskt uttryck vid ena gaveln. 
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• Bevara fasadpanelerna, med knutbrädor och takfotslister.

• Sadeltaket med tegelpannor är en värdefull delavi helheten.

• Fönster  placerade i fasadliv med fasta mittposter och 

spröjs är betydelsefulla för det lätt klassicerande uttrycket.

• Uthuset med sin fasadpanel och dörrar med utvändigt 

ramverk är en betydelsefull del i gårdsmiljön.

  Nivå 2

Att tänka på

Nocken 8 
Bangårdsgatan 39
.

Bostadshus i två våningar uppfört 1932. Fasaderna är klädda 

med stående locklistpanel under ett tegeltäckt sadeltak. Sexde-

lade fönster med fast mittpost och lunettformade vindsfönster på 

gavlarna. Kraftiga knutbrädor som kröns av en omvikt takfotslist. 

Uthuset i liggande fasspåntpanel inne på gården är ett tillskott till 

gårdsmiljön.
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• Bevara locklistpanel på fasaderna och tegelpannor på 

sadeltaket.

• Fönster med fasta mittposter utan spröjs samt en inram-

ning av altandörren med foderlister skulle höja helhets-

intrycket.

• Uthus och komplementbyggnader placeras lämpligen 

inne på gården.

  Nivå 2

Att tänka på

Ratten 8 
Timmermansgatan 3
.

Bostadshus i två våningar uppfört på 1930-talet. Fasaderna 

är klädda med en stående locklistpanel under ett tegeltäckt 

sadeltak. Trots förändringar har byggnaden bevarat ett enkelt och 

funktionellt formspråk. Ny altandörr och luftvärmepump kan 

anpassas bättre till helheten.

Ratten 7
Timmermansgatan 5

Bostadshus i en våning med vind. Stående locklistpanel på fasader-

na under ett brutet, tegeltäckt sadeltak. Okänd ålder, men en villa 

med vissa bevarade uttryck från det tidiga 1900-talets trädgårds-

stadsideal. Fönster av yngre karaktär. 

• Det brutna sadeltaket med tegelpannor är byggnadens 

främsta karaktärsdrag.

• Fönstren kan med fördel byttas ut till andra med mer 

tidstypisk karaktär. 

• Uthus och komplementbyggnader placeras lämpligen inne 

på gården och utformas underordnade till huvudbyggna-

den. 

  Nivå 2

Att tänka på



72 Vimpeln 6
Båtsmansgatan 5

Bostadshus i två våningar, uppfört 1932 efter ritningar med ett 

påtagligt 20-talsklassicistiskt uttryck, signerade Albert Granlund, 

Bureå. Fasaderna är klädda med stående locklistpanel och de 

ursprungligen sexdelade fönstren med fast mittpost är idag bytta 

till fönster delade vertikalt och horisontellt med spröjs.
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• Bevara fasadernas locklistpanel. 

• Knutlister och fönsteromfattningar kunde med fördel vara 

kraftigare för att anknyta till byggnadens ursprung.

• Fönstren kan med fördel bytas ut mot andra med fast 

mittpost och spröjs.

• Uthus och komplementbyggnader placeras lämpligen inne 

på gården och underordnas huvudbyggnaden. 

  Nivå 2

Att tänka på
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Stilguide

På följande sidor får du handfast rådgivning om vilka färger, material och detaljer ( fönster, dörrar etc.) 
som ger ditt hus karaktär och detaljer som bryter stilen. Hus är individer och beskrivningarna här är 
tämligen generella och kortfattade – se litteraturlistan och kontaktsidorna om du vill veta mer. För-
hoppningen är att de begrepp som används ska förklaras av bilderna. 

Tänk på att fasadförändringar ofta är bygglovpliktiga åtgärder. Kontakta bygg- och  miljökontoret för 
att få veta om din ändring kräver bygglov och Skellefteå museum om du behöver råd.
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74 Fönster
Fönster är husets ögon. De bidrar på 
ett särskilt sätt till husets karaktär och 
tidsprägel. Försök behålla storlek och 
proportioner vid byte. Materialval och 
öppningssätt är sådant som också på-
verkar husets karaktär. Moderna tre-
glasfönster med samma proportioner, 
indelning och profiler som de gamla 
kan beställas från lokala snickerier 
utan någon större fördyring. 
 Bågarnas insidor och karmarnas 
poster var under 1800-talet rikt pro-
filerade, och fönsterglas var fram till 
1920-talet munblåst – det var alltså 
lite ojämnt med små blåsor i glas-
massan. På äldre hus bör därför t.ex. 
vippfönster, aluminiumbågar och 
fuskspröjsar undvikas. 

Korspostfönster med små spröjs 
upptill, 1910-tal.

Korspostfönster med profilerat 
överstycke, 1800-tal.

Tvåluftsfönster med förskjuten 
mittpost, 1950-tal.

Tvåluftsfönster med fast mittpost, 
1940-tal.

Sexdelat fönster utan foder, 
1920-tal.

Perspektivfönster, 1950-tal. Fönster med vädringslucka, 
1960-tal.
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Dörrar och portar
Husets entré är ett viktigt tidsdokument som ger huset 
 karaktär.  Spara därför om möjligt originaldörren. Den 
gamla ytterdörren kan ofta användas vid en ombyggnad 
– eventuellt kompletterad med en ny innerdörr i samma 
dörrkarm eller förstärkt och isolerad från insidan. Nya lås 
går också att sätta i gamla dörrar. 
 
Om dörren ändå behöver bytas, försök då hålla original-
dörrens storlek, proportioner, material och färgskala. 
En ny dörr med liknande utseende, men med förbättrad 
värme isolering och säkerhet kan nästan alltid beställas 
från ett dörrsnickeri. Men materialkänslan hos en ekport 
kan aldrig ersättas av en aluminiumport.

Många hus har bearbetade omfattningar runt entrén som 
berättar om tidens mode, materialkänsla och hantverks-
kunnande. Dessa bör därför bevaras så långt möjligt.

Dörr av ädelträ med tegelomfatt-
ning, 1950-tal. 

Pardörr med överljus och rikt detaljerad omfatt-
ning, 1800-tal. 

Enkeldörr med glasad överdel, 
1920-tal.

Spegeldörr med lunettfönster, 
1990-tal.

Modern dörr av ädelträ, 2000-tal.
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76 Färger
Bebyggelsens färgsättning har 
växlat med modet. Färgsättningen 
men även färgtypen (linolja, lasyr, 
slamfärg) säger mycket om ditt hus. 
Rådgör gärna med experter innan 
ommålning. Ofta kommer huset 
bäst till sin rätt om det målas i sina 
ursprungliga eller i för tiden typiska 
kulörer.

Faluröda hus blev allmänna under 1800-ta-
let. Detaljerna målades gråvita.

Ljusa fasader med kulörta fönsterbågar var 
typiskt för sekelskiftet 1900.

Under nationalromantiken var bruna fasader 
och röda eller gröna detaljer modernt.

Idealet under funktionalismen på 1930-talet 
var ljusa putsade fasader. 

Brunlaserade fasader var populärt på 1950- 
och 60-talen.

Under 20-talsklassicismen var ljusa sten-
imiterande färger vanligt. 

Under 1940- och 50-talen började man 
måla husen i mättade färger.

Vid mitten av 1800-talet blev vita hus 
populärt.
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Fasader
Fasadmaterialet är liksom husets fönster och dörrar viktigt för dess karaktär. 
Man bör därför sträva efter att bevara och vårda husets ursprungliga fasad-
material eller ersätta med likadant om byte inte kan undvikas. På småhus har 
trä fasader alltid varit vanligast. De äldsta husen hade bara timmerfasader, först 
på 1800 -talet blev träpanel vanligt. Stående panel som lockpanel och locklistpa-
nel är vanligast, men även liggande (t.ex. fjällpanel) förekommer. På äldre hus 
delades fasaderna sällan in med midjeband. Dessa förändrar husets karaktär och 
bör därför undvikas. 

Tegel har varit populärt i omgångar. Det röda teglet var populärt under förra 
sekelskiftets nationalromantik, men också under 1950-talet, då även det gula 
teglet förekom. Eternitplattan lanserades 1950 och präglar många hus från tiden 
däromkring. Det finns också andra skivmaterial som är typiska för sin tid, t.ex. 
masoniten som kom 1929. Fasadplåt rekommenderas överhuvudtaget inte vid 
ett nybygge – det passar i helt andra miljöer, t.ex. på större industribyggnader. 
Puts är däremot ett mer traditionellt material, men kräver ett omsorgsfullt utfö-
rande i vårt klimat. Ju mer cement som blandas i putsen, desto hårdare, tätare 
och mindre följsamt blir putsskiktet.

Stående locklistpanel.

Liggande fjällpanel, 1940-tal.
Putsad fasad och slätputsad 
fönster omfattning, 1950-tal.

Lockpanel, 1990-tal.

Tegelfasad, 1950-tal. 
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Eternitklädd fasad., 1950-tal. 
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Takmaterialet och takvinkeln säger mycket om ett hus, liksom detaljer som 
takutsprång, takfot och vindskivor. På tätortsbebyggelsen användes främst 
falsad slätplåt från 1800-talets början medan pannplåt kom i bruk i Väster botten 
i början av 1900-talet. Papptak har också förekommit sedan 1800-talets slut. 
Tegeltak har inte varit vanligt i länet förrän efter 1920-talet. 

Ta i första hand vara på det befintliga taket och undersök om det går att byta ut 
skadade eller förstörda delar. Tänk på att bevara takets speciella karaktär vid 
om- och tillbyggnad.

Vid valet av plåttyper är pannplåt eller falsad plåt att föredra ur utseende-
synpunkt framför trapetskorrugerad plåt (TRP). Plåt som imiterar taktegel inne-
bär en ”oäkta” utformning och bör därför användas med återhållsamhet i äldre 
miljöer. Lerteglet har en matt yta med en fin mönsterverkan och åldras vackert 
och bör därför bevaras. Alternativt kan tegelfärgade betongpannor väljas. 

Taksprången är också viktiga för husets karaktär. Tjocka, ibland inklädda 
takfötter har varit vanligt på vissa hus under vissa epoker, medan de tunna tak-
sprången oftast varit de vanliga i våra trakter. Tänk på att behålla taksprångens 
karaktär, t.ex. vid val av nya takmaterial, vindskivor och takfotsbrädor. 

Takkupor förekommer ibland på äldre hus. Nya takkupor kan ibland accepteras, 
men ska då vara anpassade till husets karaktär och samordnas med fasaden. 
Byggnaden får inte se överlastad ut. 

Papptak, 1800-talets slut.

Inklädd takfot, 1800-tal.

Omvikt takfot, 1920-tal.

Ta
k

Falsat plåttak, 1900-tal.

Tvåkupigt lertegeltak.
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Räcken och staket
Staket fungerar bäst om de får en 
form och färg som anknyter till husets 
karaktär och tidsprägel. Plank är en 
bygglovpliktig åtgärd och bör und-
vikas då det visuellt avskärmar värden 
som kan vara av grundläggande bety-
delse för stadsbilden. 

Tänk på att ett staket ska upplevas 
från båda sidor. Traditionellt har staket 
målats i samma färg som husets fasad 
eller detaljer. Använd helst finsågat 
virke av god kvalitet och måla med 
oljebaserad färg. Röda staket blir 
vackrast om de målas med slamfärg 
eller matt alkyd oljefärg. 

Befintliga grindstolpar är viktiga 
tidsmarkörer som bör bevaras och 
 vårdas. Balkong- och altanräcken 
samt staket i järn är viktiga bärare av 
husets  kara ktär. De bör så långt det går 
 vårdas och bevaras, och inte er sättas 
av klumpigare träkonstruktioner.

Broräcke i snickarglädje, 1800-1900.

Grindstolpe av huggen sten.

Traditionellt trästaket, 1800-1900. 

Smitt broräcke, 1950-tal. 
     

Modernt trästaket, 2000-tal.Rä
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Att bygga till är svårt. Ny-, om- och tillbyggnader som garage, farstukvistar, 
carportar, takkupor, uthus och verandor kräver alla särskild omtanke om mötet 
med det äldre ska bli bra. Det gäller även bygglovbefriade tillägg som t.ex. 
friggebodar. Tänk på proportionerna, både i sig och i förhållande till övriga hus. 
Grundregeln är att tillägget inte ska dominera över huvudbyggnaden. Tillbygg-
nadens fasadmaterial väljs lika den ursprungliga byggnaden, men om man 
måste bryta är det bättre att göra det ordentligt än att försöka imitera. Samma 
gäller färgsättning och detaljer (som fönsterstorlek). 

Om tillägget inte är av samma höjd eller längd bör det få vara en egen volym 
som möter den äldre. Det innebär att man hellre går förbi eller stannar innan, än 
att precis följa det äldre fasadlivet. En vinkeltillbyggnad bör inte göras för bred, 
utan utförs normalt med smalare gavel än huvudbyggnadens. En farstukvist 
kan ofta göras så djup att den går att utnyttja som veranda. Garage, uthus och 
ekonomibyggnader bör utformas fristående. Taklutningen har stor del i anpass-
ningen till de byggnader som redan finns. Använd om möjligt samma taklutning 
och för inte in en ny takform, t.ex. platt tak eller asymmetriskt sadeltak. Placera 
då det nya taket under den äldre takfoten.

Arkitekthjälp kan vara klokt när du planerar att bygga om eller till ditt hus. Det 
bidrar till att ge ditt hus genomtänkta former och funktioner och ett vackert 
utseende och är därför en investering.

Utbyggnad på längden.

Tillbyggd farstu/glasveranda.

Utbyggnad i vinkel.

Tillbyggd carport, indragen på gården.

Tillbyggd glasveranda.

Ti
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Övrigt
Den uppvuxna grönskan på ett gam-
malt gårdstun är en viktig del av stads-
delens identitet. Uppvuxna träd och 
buskar har ett stort värde för miljön, 
och bör få finnas kvar så långt möjligt. 

Gamla grus- och stenlagda gångar i 
trädgården samt uthus är också en vik-
tig del av gårdsmiljön som bör bevaras 
och vårdas. Även gårdens socklar och 
terasser, i trä eller sten, är väsentliga för 
uttrycket.

En gjuten sockel är bäst obehandlad 
eller gråmålad. Höga vita eller svarta 
socklar förtar verkan av ett vackert tim-
merhus eller träpanelat hus. En sockel 
av natursten är allra vackrast till en 
traditionell byggnad. 

Skiffergång och uthus, 1930-tal. Skiffergång, 1960-tal

Gjuten sockel, 1940-tal.

Terrassering mot gata, 1960-tal.

Naturstenssockel, 1800-tal. Sockel av huggen sten, 1920-tal.
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82 K-märkt
digt som för också för inredningsdetaljer 
och planlösningar. Lagen innebär inte 
ett förbud mot ändring, men att de ska 
utföras så att kulturvärdena inte minskas 
eller förstörs. Vill man ge vissa bygg-
nader ett starkare skydd kan man införa 
särskilda bestämmelser i detaljplanen. 

Q- eller q-märkning är en bestämmelse i 
en kommunal detaljplan som ger skydd 
åt hus inom detaljplanens område. 

Ett stort Q är en bestämmelse om hur 
ett hus eller ett område får användas 
och innebär att användningen ska vara 
an passad till husets kulturvärden. Det 
kan röra sig om olika typer av hus, t.ex. 
en- eller flerfamiljshus, en herrgårdsan-
läggning eller ett industriminne. Ett stort 
Q säger inte något om hur byggnaden 
ska tas tillvara och den innebär inget 
rivningsförbud i sig. Stora Q är inte en 
”strängare” variant av lilla q, utan en 
 annan sorts bestämmelse.

Ett litet q betecknar att byggnaden är 
särskilt kulturhistoriskt värdefull och 
inte får förvanskas. Detta preciseras med 
skyddsbestämmelser på plankartan. Det 
kan vara rivningsförbud eller att befintlig 
gestaltning och detaljering ska bevaras. 

Skydds bestämmelser kan reglera sådant 
som vanligtvis inte är bygglovpliktigt, 
exempelvis interiörer eller hur underhåll 
ska utföras. Litet q är det starkaste skydd 
en byggnad kan få i en detaljplan. Även 
lilla f och lilla k innebär särskilda krav.

Ett kulturreservat är ett område som 
skyddas efter beslut av länsstyrelsen eller 
kommunen i syfte att bevara värdefulla 
kulturlandskap. 

En kulturmiljö av riksintresse är ett 
område av nationellt intresse, och regleras 
i Miljöbalken. Riksintressen beslutas i 
dialog mellan stat och kommun och redo-
visas i översiktsplanen. Riksintressen be-
vakas av länsstyrelsen och får inte skadas 
påtagligt av till exempel nya byggprojekt.

Hus och områden som pekas ut i särskilda 
dokument (som detta) har sådana värden 
som man vill skall ligga till grund för 
den fortsatta utvecklingen. Förutom det 
allmänna varsamhetskrav som alla bygg-
nader omfattas av så har dessa ”särskilt 
värdefulla” hus sådana höga kulturhis-
toriska värden att de anses falla under 
Plan- och bygglagens åttonde  kapitel, 
paragraferna 13 förbud mot förvanskning 
och 14 underhåll och varsamhet. 
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I lagar och bevarandesammanhang pratar 
man ofta om k-märkta hus och om hu-
sets kulturhistoriska värde. Det är ett vitt 
begrepp som därför kan verka lite lud-
digt. Men vad det egentligen handlar om 
är identitet: egenskaper hos huset som 
ger det karaktär. Värnar vi egenskaperna 
förbinder vi oss med vår gemensamma 
historia. En stad utan identitet eller 
historia är inte attraktiv, varken för dess 
invånare eller för besökare. 

En fastighet är marken ett hus står på. 
Den eller byggnaden kan vara skyddad på 
ett antal olika sätt:

Ett byggnadsminne är en kulturhistoriskt 
värdefull byggnad som skyddas av Kul-
turminneslagen. Det är det starkaste och 
mest långsiktiga skydd en byggnad kan 
ha i Sverige. Beslut om byggnadsminnes-
förklaring fattas av staten eller länsstyrel-
sen som utformar särskilda skyddsbestäm-
melser för byggnaden som beskriver vad 
som är skyddat och hur det ska vårdas. 

För alla byggnader gäller Plan- och bygg-
lagen. Varsamhetskravet i lagens åttonde 
kapitel gäller alla ändringar, såväl utvän-
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Bidrag för särskilt 
värdefulla hus

 
Grundregeln är att åtgärderna ska vara 
antikvariskt motiverade och angelägna. 
Bidraget är i första hand avsett för att 
bevara byggnader, inte för att byta ut eller 
nytillverka byggnadsdelar. Om bidrag 
lämnas till en viss åtgärd, måste övriga 
åtgärder i en upprustning utföras på ett 
kulturhistoriskt riktigt sätt. 

Byaföreningar och andra föreningar 
kan söka de bygdeavgiftsmedel som är 
tillgängliga för fördelning inom Skellefteå 
kommun och härrör från regleringen av 
Skellefteälven. Kommunstyrelsen beslutar 
om bidrag ur bygdeavgiftsmedel, på upp-
drag av länsstyrelsen.

Ansökan och information: 
Länsstyrelsen Västerbotten 
Kulturmiljö 
901 86  UMEÅ
010-225 40 00 

Bygdeavgiftsmedel
Skellefteå kommun
931 85 SKELLEFTEÅ
0910-73 50 00

 

Alla som äger ett hus är skyldiga att vårda 
och underhålla det. Om man har ett kul-
turhistoriskt värdefullt hus, där särskilda 
krav ställs, kan dock kostnaderna för 
renovering och underhåll bli dyrare än 
normalt. Man kan då söka statligt bidrag 
hos länsstyrelsen för antikvariska över-
kostnader. 

Det är byggnadens kulturhistoriska värde 
och arbetsinsatsernas art som avgör om 
statsbidrag kan lämnas. Lagskyddade 
byggnadsminnen och byggnader inom 
kulturmiljöer av riksintresse kommer i 
första hand. Byggnader eller miljöer vars 
verksamhet är utåtriktad eller kommer all-
mänheten tillgodo (som t.ex  Rismyr liden 
eller Olofsfors bruk) är prioriterade. Nor-
malt sett lämnas inte bidrag till byggnader 
som har flyttats. 

Förutom anslaget till kulturmiljövård från 
länsstyrelsen kan man där också söka 
olika typer av EU-bidrag för kulturmiljö-
vårdande insatser.

Bi
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9 §  En obebeyggd tomt som ska bebyg-
gas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till stads- eller landskapsbil-
den och till natur- och kulturvärdena på 
platsen.

13 §  En byggnad som är särskilt 
värdefull från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt 
får inte förvanskas.

14 §  Ett byggnadsverk skall hållas i 
vårdat skick och underhållas så att dess 
utformning och de tekniska egenskaper 
som avses i 4 § i huvudsak bevaras. 
Under hållet skall anpassas till omgiv-
ningens karaktär och byggnadsverkets 
värde från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig och konstnärlig synpunkt. 
Om byggnadsverket är särskilt värdefullt 
från historisk, kulturhistorisk, miljömäs-
sig  eller konstnärlig synpunkt, ska det 
underhållas så att de särskilda värdena 
bevaras.

15 §  En tomt skall hållas i vårdat skick 
och skötas så att risken för olycksfall 
begräånsas och betydande olägenheter 
för omgivningen och för trafiken inte 
uppkommer.

17 §  Ändring av en byggnad och flytt-
ning av en byggnad ska utföras varsamt 
så att man tar hänsyn till byggnadens 
karaktärsdrag och tar till vara byggnadens 
tekniska, historiska, kulturhistoriska, 
miljö mässiga och konstnärliga värden.

Plan- och bygglagens 
åttonde kapitel (i urval)

För frågor och rådgivning 
kring hus,  byggande och 
byggnads vård, kontakta 
 Skellefteå museum eller 
 Skellefteå kommun:

Kulturmiljövårdsavdelningen
Skellefteå museum
Nordanå
Box 146
931 22  SKELLEFTEÅ
0910-73 55 18
post@skellefteamuseum.se 

Bygg- och miljökontoret
Skellefteå kommun
Trädgårdsgatan 7
931 85 SKELLEFTEÅ
0910-73 50 00
kundtjanst@skelleftea.se



85

Pl
an

- o
ch

 b
yg

gl
ag

en

FASTIGHETSREGISTER ÖVER 
SÄRSKILT VÄRDEFULLA HUS

Boningen 1   Sid 13
Boningen 2   Sid 13
Bönhuset 1   Sid 14
Degeln 4    Sid 34
Degeln 6    Sid 35
Eleven 3    Sid 62
Eleven 8    Sid 62
Facklan 1    Sid 36
Facklan 1    Sid 36 
Fiskaren 4   Sid 22
Fiskaren 5   Sid 22
Flamugnen 1   Sid 37
Flamugnen 2   Sid 37
Flamugnen 3   Sid 38
Flamugnen 4-5   Sid 39
Flamugnen 6-7   Sid 39
Gaskylaren 1   Sid 40
Gaskylaren 2   Sid 40
Gaskylaren 3   Sid 41
Gaskylaren 4   Sid 41
Gaskylaren 5   Sid 42
Gaskylaren 6-10   Sid 42
Gaskylaren 7   Sid 43

Gaskylaren 9  Sid 43
Gaskylaren 11-12  Sid 44
Gaskylaren 13-14  Sid 44
Granudden 13  Sid 23
Gåsen 14  Sid 14
Gåsen 15  Sid 15
Hammaren 5  Sid 45
Hamnmästaren 1  Sid 23
Havstruten 8  Sid 15
Hägnan 3  Sid 63
Hägnan 4  Sid 63
Hägnan 6  Sid 64
Hägnan 8  Sid 64
Hällan 3-4  Sid 24
Klockbojen 2  Sid 25
Kläppen 4  Sid 25
Kläppen 6  Sid 26
Knipan 13  Sid 16
Kokillen - garage  Sid 46
Kokillen 1-2  Sid 46
Kokillen 3-4  Sid 46
Kokillen 6-7  Sid 47
Konduktören 3  Sid 27
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Kölen 5    Sid 26
Labben 8   Sid 16
Loggen 6   Sid 65
Loggen 12    Sid 66
Loggen 14   Sid 66
Loggen 16   Sid 67
Loggen 17   Sid 67
Maskinhuset 1   Sid 17
Märsen 1   Sid 68
Nocken 2   Sid 68
Nocken 5   Sid 69
Nocken 8   Sid 69
Norrbacken 5   Sid 28
Ratten 7    Sid 70
Ratten 8    Sid 70
Roddaren 8   Sid 28
Rostugnen 17-25   Sid 48
Skelleftehamn 2:1   Sid 29
Skelleftehamn 2:9   Sid 18
Skelleftehamn 2:10  Sid 50
Skelleftehamn 2:17  Sid 29
Skelleftehamn 8:1   Sid 30
Skorstenen 3   Sid 51

Stationskarlen 8  Sid 51-52
Stålbandet 5  Sid 53
Stålbandet 6  Sid 53
Stålbandet 7  Sid 54
Stålbandet 8  Sid 54
Stålbandet 11  Sid 55
St Örjan 1  Sid 49
St Örjan 2  Sid 49
Traversen 3 och 7  Sid 55
Traversen 4  Sid 56
Traversen 5  Sid 56
Vimpeln 6  Sid 71
Vipan 4   Sid 19
Vipan 6   Sid 19
Vågen 1   Sid 57
Vågen 2   Sid 57
Vågen 3   Sid 58
Vågen 4   Sid 58
Vågen 13  Sid 59
Vändskivan 1  Sid 31
Åldermannen 3  Sid 31
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Observera att denna byggnadsordning var gällande år 2022. Sedan tryck-
ning kan hus som ingår i den ha förändrats och orsakat  ändringar 
i byggnadsordningen. För aktuell version se www.skelleftea.se. 

Hyttgatan 18   Sid 65
Hyttgatan 19   Sid 68
Järnvägsleden 68-70  Sid 30
Järnvägsleden 100  Sid 29
Kaptensgatan 29   Sid 40
Killingörvägen 6   Sid 27
Kyrkogårdsvägen 8  Sid 16
Lunavägen 3A-B   Sid 44
Lunavägen 5A-B   Sid 47
Lunavägen 9A-B   Sid 46
Myrängsvägen 4   Sid 68
Myrängsvägen 8   Sid 67
Norra Hamngatan 38  Sid 51
Norra Hamngatan 40  Sid 52
Norra Hamngatan 42  Sid 52
Norra Hamngatan 45  Sid 36
Norra Ringvägen 10  Sid 28
Norra Ringvägen 16B  Sid 25
Parkvägen 1   Sid 23
Smältaregatan 5A-B  Sid 39
Smältaregatan 6   Sid 37
Smältaregatan 7A-B  Sid 39
Smältaregatan 9A-11E  Sid 48
Smältaregatan 10   Sid 40

Auravägen 2   Sid 49
Auravägen 4   Sid 35
Auravägen 7   Sid 49
Auravägen 11   Sid 50
Auravägen 14   Sid 53
Bangårdsgatan 39   Sid 69
Bangårdsgatan 49   Sid 64
Bangårdsgatan 53   Sid 64
Bergsmansvägen 8  Sid 55
Berzeliusvägen 2   Sid 36
Björkhammargatan 2A  Sid 14
Björkhammargatan 2B  Sid 15
Bogatan 35   Sid 14
Bolidengatan 3A-B  Sid 44
Bolidengatan 6   Sid 46
Bolidengatan 9   Sid 42
Båtsmansgatan 5   Sid 71
Eldarevägen 9   Sid 16
Eldarevägen 14   Sid 19
Eldarevägen 18   Sid 19
Fjädergatan 1   Sid 15
Hotellvägen 21   Sid 31
Hotellvägen 26   Sid 25
Hotellvägen 36   Sid 23
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Smältaregatan 12   Sid 41
Smältaregatan 14   Sid 41
Smältaregatan 16   Sid 43 
Strandvägen 9   Sid 28
St Örjansvägen 10  Sid 59
St Örjansvägen 12  Sid 57
St Örjansvägen 14  Sid 34
St Örjansvägen 15  Sid 38
St Örjansvägen 17  Sid 37
Sävenäs kyrkogård  Sid 18
Södra Hamngatan 14  Sid 22
Södra Hamngatan 15  Sid 29
Södra Hamngatan 16  Sid 22
Södra Hamngatan 23  Sid 26
Södra Ringvägen 5  Sid 31
Södra Ringvägen 6A-6B  Sid 24
Södra Ringvägen 15  Sid 26
Timmermansgatan 3  Sid 70
Timmermansgatan 5  Sid 70
Timmermansgatan 8  Sid 69
Timmermansgatan 11  Sid 62
Timmermansgatan 16  Sid 63
Timmermansgatan 18  Sid 63
Ursviksgatan 109   Sid 67

Ursviksgatan 113  Sid 66
Ursviksgatan 117  Sid 66
Ursviksgatan 118  Sid 62
Ursviksgatan 149  Sid 54
Ursviksgatan 151  Sid 54
Ursviksgatan 153  Sid 53
Ursviksgatan 174  Sid 57
Ursviksgatan 176  Sid 58
Ursviksgatan 178  Sid 58
Ursviksgatan 182  Sid 51
Vintergatan 29A-B Sid 55
Vintergatan 30  Sid 42
Vintergatan 31A-B Sid 56
Vintergatan 32  Sid 42
Vintergatan 33A-B Sid 56
Vintergatan 34  Sid 46
Vintergatan 57  Sid 45
Örviksvägen 7  Sid 17
Örviksvägen 13  Sid 13
Örviksvägen 15  Sid 13

Ko
nt

ak
tu

pp
gi

ft
er



89

Ko
nt

ak
tu

pp
gi

ft
er

           Sadeltak      Brutet tak (Mansardtak)              Valmat sadeltak     Halvvalmat brutet tak

 

Beklädnadstegel – en halvsten tjockt (6 cm) 
 tegel som används för att klä ytter väggar.

Burspråk – utbyggt fasadparti med fönster.

Detaljplan – plan för utformning av bebyggelse 
med mera, inom ett mindre område.

Etagehus – hus med en våning under marknivå. 
Kallas även suterräng- eller sluttningshus.

Fasadliv – ytterkanten på husets ytter väggar.

Fasadtegel – tegel (12cm tjockt) som används 
till att klä in ytterväggar med. 

Foder – brädor runt fönster och dörrar som-
skyddar skarven mellan vägg och karm. 

Fris – liggande bandliknande väggfält.

Takfotsfris – fris placerad där vägg och yttertak 
möts.

Fönsterbåge – ramverk som fyller en fönsterluft 
och i vilket fönsterglaset monteras in.

Fönsterluft – varje fönsterbåge utgör en luft. Ett 
fönster kan bestå av en eller flera lufter. 

Hörnkedja – stående stenrad som utmärker 
husets hörn. Kan vara en ritsad imitation i puts. 

Kedjehus – enfamiljshus länkade samman 
genom en mindre mellanliggande byggnad, 
vanligen ett garage eller ett förråd. 

K-märkt – begrepp använt i folkmun för bebyg-
gelse och miljöer med kulturhistoriskt värde. 

Lamellhus – flerbostadshus med två-fyra 
våningar och två-tre trapphus samt två-fyra 
lägenheter per våning och trapphus.

Loftgångshus – flerbostadshus med ett trapphus 
som leder till en lång balkong, en så kallad 
loftgång, där varje lägenhet har sin ingång.

Lunettfönster – halvcirkelformat fönster. 

Mexitegel – gråvit fasadsten av kalksandsten, 
natursten och flinta med tegelstenens mått.

Midjeband – liggande listverk på ytterväggen, 
vanligtvis ovanför bottenvåningens fönster.  

Omfattning – foder och överstycke kring dörr 
eller fönster kallas tillsammans omfattning. 

PANEL (bilder s.102)
Lockpanel – träpanel av stående lika breda 
brädor med varannan bräda monterad över 
skarven mellan de underliggande brädorna.

Locklistpanel – träpanel av stående brädor och 
lister som täcker skarvarna mellan brädorna. 
Listen kallas även ribb eller läkt.

Spontad panel – träpanel med en utskårad del, 
not, och en utstickande del, fjäder, som ska 
passa in i noten på brädan som ligger intill.

Fasspontpanel – spontad träpanel som består av 
brädor med avfasade kanter. 

Fjällpanel – liggande träpanel där den överlig-
gande brädan överlappar den undre.

Panel med tunn relief – träpanel med så tunn 
tjocklek att väggen upplevs som relativt slät.

Parhus – två lägenheter sammanbyggda till ett 
hus med separata ingångar. 

Perspektivfönster – fönster med en stor odelad 
glasyta. 

PLÅT
Pannplåt – plåt med mjukt rundad längs gående 
profil och två längsgående rillor.

Korrugerad plåt – plåt som pressats så att veck 
(profiler) uppstått. 

Trapetskorrugerad plåt – plåt pressad i ett tra-
petsformat vågmönster. Kallas även trp.

Falsad plåt – takplåt som fästs genom att kan-
terna på intilliggande bitar viks om varandra. 

Portik – täckt bro, öppen på en eller flera sidor 
genom kolonner eller pelare. 

POST – stöd som delar upp ett fönster i lufter.

Mittpost – stående stöd som delar av fönstret i 
flera lufter på bredden.

Tvärpost – liggande stöd som delar av fönstret i 
flera lufter på höjden.

T-post – mittpost och tvärpost som tillsammans 
bildar ett T.

Ordförklaringar
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BÅGE MITTPOST
FODER

SPRÖJS

TVÄR-
POST

ÖVERSTYCKE

Pulpettak     Tälttak  
 

Korspost – mittpost och tvärpost som tillsam-
mans bildar ett kors.

Punkthus – fyra-tio våningar högt fler-
bostadshus med fyra-sex lägenheter per 
våning och bara ett trapphus. 

PUTS 
Slätputs – puts av ett finstrukturerat bruk som 
ger en helt jämn yta. 

Spritputs – skrovlig puts som består av ett 
bruk blandat med grov sand.

Strukturputs – slätputs som getts en fin struktur 
genom bearbetning med handverktyg eller 
påförande av finkornig sand i vått tillstånd.

Pylon – en uppåt avsmalnande pelare med 
svagt inåtlutande sidor. 

Radhus – sammanhängande enfamiljshus av 
enhetligt utseende.

Shingel – stansade takplattor av asfaltbelagd 
mineralfiberfilt med yta av krossad skiffer.

Skivhus – åtta-nio våningar högt lamellhus.

Skärmtak – tak monterat mot vägg och buret 
av konsoler, vanligtvis ovanför en ytter  dörr. 
Namnet kan även användas på carportar.

Slammat tegel – tegelfasad med tunt påslag av 
bruk som stryks ut ojämnt så att teglet delvis 
lyser igenom. 

Smalhus – lamellhus där lägenheterna går 
genom husets hela bredd.

Spröjs – list som delar av glas i en fönsterbåge.

Krysspröjs – spröjsar som bildar kryss.

Takfall – lutande parti av yttertak som kan vara 
brant eller flackt.

Takfot – liggande del, nedtill på ett takfall, där 
vägg och yttertak möts. 

Omvikt takfot – takfotsfris som fortsätter  runt 
husets hörn i samma bredd som knuten.

Taktegel – enkel- eller tvåkupiga pannor av lera, 
böjda i vågform med en eller två vågor.

Terrassering – horisontal avsats med 
 avplanad yta i en sluttning. 

Tjockhus – lamellhus där minst två lägen-
heter ryms på husets bredd.

Vippfönster – fönster upphängt på pivåer 
och vridbart kring en horisontal axel vid 
fönstrets mitt. Även kallat pivåfönster.

Överljus – smalt liggande fönster ovanför 
ytterdörren, vanligtvis på en pardörr.

Överstycke – dekorativt listverk över fönster 
eller dörr som skyddar ändträet på  fodren. 
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Vy från badhusparken, 
Skelleftehamn.
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Konstverk av Hannes Wangstedt 
1962 på Folkets hus Skellefte-
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