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Förord

Att äga ett hus är både ett nöje och ett ansvar. Om förre ägaren bytte panel, och 

man själv byter fönster och målar om är det lätt hänt att man råkar tappa bort 

husets karaktär. Vi vet att all byggnadsvård börjar och  slutar med engagerade 

husägare och boende. Den som känner till husets och områdets historia har den i 

medvetandet när man funderar på att måla, bygga om eller bygga till.

Nu har bygg- och miljökontoret och Skellefteå museum tillsammans med er skel-

leftebor i den här byggnadsordningen försökt peka på vad som kännetecknar de 

olika områdena på Norrböle och vilka hus som är mest värde fulla 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.

Därför vill vi med denna byggnadsordning önska er en intressant historisk läsning, 

med en eftertanke om att vi har ett Norrböle att vara stolta över och vara akt-

samma om.

Lorents Burman, ordförande i byggnadsnämnden.

Augusti 2010
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4
  Norrböle växer fram

Norrböle är den ursprungliga 
beteck  ningen för byn norr om älven. 
När staden hade anlagts 1845 kom 
beteckningen att gälla för området 
som låg norr om det ursprungliga 
stadsplanområdet. Bebyggelsen hade 
en utpräglat lantlig karaktär med 
timmer hus, ladugårdar, foderlador 
och bodar av olika slag. 
 
Det nya central lasarettet, som kom 
att byggas på Norrböle och stod klart 
1915, innebar nya arbetstillfällen och 
behov av nya bostäder. 

Detaljplan 1919, Albert Lilienberg.

Stadsplan för Norrhammar 1943, Edvin Bergenudd
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En detaljplan upprättades 1919 av 
arkitekten Albert Lilienberg för att 
göra detta byggande möjligt. Planen 
präglades i tidens anda av måttlig 
exploatering och lummig grönska. 
De delar som bebyggdes efter 
Lilienbergs plan fick karaktären 
av trädgårdsstad.

I områdesbestämmelser beslu-
tades att byggnaderna skulle 
upp föras fristående eller samman-
kopplade två och två till en höjd 
av högst 7½ meter. På varje tomt 
fick inredas lägenheter för högst 
fem familjer och högst 1/5 av 
tomtens yta fick bebyggas, vilket 
kom att prägla området.
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1930-talet innebar en stark expansion 
på Norrböle och i funktionalistisk anda 
ville man nu ge möjlighet att bygga 
större hus med två eller tre bostads-
våningar och öppna, luftiga ytor 
emellan. Planen omarbetades av stads-
arkitekten Bergenudd 1943. Den nya 
planen anvisade plats för byggande av 
flerbostadshus i folkhemsfunktionalis-
tisk anda, men visade även på områden 
för egnahemsbyggande längs villagator 
i rutnätsmönster.

Nästa stora förändring kom 1963 med 
stadsarkitekten Brunnströms plan 
för Norrböle, som skulle ge plats för 
dragning av nya E4:an genom om-
rådet. Detta innebar att stora delar av 
egnahemsområdena försvann och att 
Norrböle blev delat. 

Den senaste sammanhängande utbygg-
nadsplanen kom på 1990-talet, när 
det nya området Erikslid planerades. 
I anslutning till Klockarbergsvägen 
uppfördes flerbostadshus och ett litet 
stadsdelscentrum i en, jämfört med 
övriga Norrböle, mera stadsmässig 
 karaktär. Endast en liten del av om-
rådet har dock 2010 blivit bebyggt.

Utbyggnad av Norrböle med lamellhus under 1940-50-talen. I bakgrunden syns 
egnahemsområdet och i förgrunden äldre flerbostadshus från 1920-30-talen. 
Foto Wollmar Lindholm 1949.  

Ibland krockade den nya planens lamellhus med den gamla lantliga bebyggelsen, 
som här på Åsgatan. Foto Enar Sundling,1955. 
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Områdesindelning
Vi har delat upp Norrböle i ett antal 
områden efter deras olika karaktärs-
drag. De har fått olika färger som 
följer genom beskrivningen av 
området. För varje område beskrivs 
karaktär, gaturum, grönstruktur 
och bebyggelse liksom rekom-
menderade 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 värdefulla. 
Detta är byggnader som kräver 
särskild omtanke vid om- och 
tillbyggnad, men alla hus med-
verkar i att skapa karaktär åt sina 
områden.

Särskilt värdefulla hus – Nivå 1
Byggnaden eller miljön bedöms vara av byggnads-
minnesklass, med ett mycket stort 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 3 kap. §12). 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.
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1. Kvartersbebyggelse vid Norra 
 Järnvägsgatan, sid. 10

2. Kvartersbebyggelse vid Norrbölegatan  
 och Åsgatan, sid.18

3. Offentliga anläggningar på Norrvalla,  
 sid. 24
 
4. Kvartersbebyggelse på Norrvalla, sid. 28

5. Egnahem på Norrhammar, sid. 36

6. Kvartersbebyggelse på Norrhammar, sid. 40 

7. Flerbostadshus vid Norrbölegatan och 
 Oskarsvägen, sid. 48

8. Radhus och villabebyggelse på Alhem, 
 sid. 52

9. Skolområdet Norrhammar, sid. 60

10. Flerbostadshus på Torsgatan, sid. 64

11. Flerbostadshus vid Läkarvägen, sid. 68

12. Villabebyggelse på Eriksberg, sid. 72

13. Radhus och villabebyggelse vid   
  Granvägen, sid. 82

14. Flerbostadshus på Erikslid, sid. 86

15. Offentlig bebyggelse vid lasarettet, sid. 90

16. Övriga områden, sid. 94
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Vi har delat upp Norrböle i ett antal områden, marke-
rade med olika färger. Först beskrivs områdena, sedan 
husen. Letar du efter ett speciellt hus kan du slå upp 
det i registret längst bak. 

Hur man läser byggnads-
ordningen

8
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Här kan man läsa mer om
områdets gaturum och grönstruktur.

Här beskrivs området 
och dess karaktär.

I den här rutan finns rekommendationer 
för områdets gaturum och grönstruktur.

Här finns rekommendationer 
för bebyggelsen i området.

För varje område på Norrböle finns en kort 
beskrivning av dess karaktär och rekom-
mendationer för bebyggelsen i allmänhet. 
Områdets gaturum och grönstruktur finns 
också beskriven, med rekommendationer för 
dess skötsel och utveckling. 



9På dessa sidor finns hus som bedömts som särskilt 
värde fulla. De visas med bild och här ges en beskriv-
ning av vad som utgör husens kulturhistoriska värden.
 Här finns även upplysningar om hur man bäst 
 sköter huset för att dess värden ska bevaras.

Med gaturum menas de faktorer som ger upp-
levelser och intryck när man färdas längs gatan.
 Med grönstruktur menas den växtlighet som 
finns inom området på offentliga stråk och parker, 
men även på privata trädgårdar. 
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Här beskrivs husets karaktär
och vad som gör det värdefullt.

Här finns rekommendationer 
för just detta hus.

Varje område har sig egen färg 
i byggnadsordningen.



10 1. Kvartersbebyggelse vid Norra Järnvägsgatan, 
 1920-40-tal

Kvarteren Brahe, Banér, Döbeln, Fleming och Horn började bebyggas un-
der 1920-talet och området består idag av en blandad bebyggelse, främst från 
1930-talet, med små flerfamiljshus och villor på trädgårdstomter. Under 2000-ta-
let fick området sitt senaste nytillskott då en äldre stallbyggnad ersattes av en ny-
byggd kopia med studentbostäder, fint anpassad till den befintliga bebyggelsen.
    Vid foten av Vitbergsvägen ligger den korsning som för fotgängare är själva 
entrén till Norrböle, här mynnar gångtunneln från centrum. Idag markeras den av 
det ljusgula putsade huset på Vitbergsvägen. Det avskurna hörnet på byggnaden 
leder en varsamt in i området. Vitbergsvägen är en trevlig gata med hus i liv på 
ena sidan och på andra sidan en liten yta mellan husen och gatan, vilket lämnar 
utrymme för häckar.
    Norra Stationsgatan är en gatumiljö med mycket varierad karaktär på de olika 
husen, medan Vinkelgränd har förlorat mycket av sin atmosfär genom husreno-
veringar. Oskarsvägen är bred och var ursprungligen tänkt som en huvudgata 
genom området med en fondbyggnad i toppen. I och med planändringen för 
kvarteret Granen, då den planerade fondbyggnaden slopades, slutar gatan nu ab-
rupt mot kvarteret Hägglund och dess bredd ger ett mer kalt än storslaget intryck. 

Välbevarat egnahem, kvarteret Brahe.

Att tänka på:
• Vårda och underhåll hus och trädgårdar med hänsyn till ursprunglig karaktär.  
• Eftersträva ursprunglig fasadkaraktär samt takmaterial. Bibehåll tidstypiska och 

ursprungliga detaljer eller ersätt med liknande då byte krävs. 
• Välj fönster med samma material, storlek, indelning och öppningssätt som 

ursprungliga. Fönster med falska mittposter och fuskspröjsar är olämpligt.
• Utforma förändringar och tillägg med hänsyn till det enskilda husets karaktär 

och till stadsbilden. Detta gäller såväl nybyggen som komplementbyggnader. 
• Exponera inte skärmtak för bil mot gatan utan placera det indraget på tomten.
• Avgränsa tomt mot gatan med häck eller tidstypiskt staket. 

Nybyggt flerbostadshus, Banér 2.
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11Gaturum
Vitbergsvägen är det främsta nord-sydliga stråket genom området och lutar 
ganska brant uppför. På Norra Stationsgatan är häckarna högre och trottoarerna 
känns mindre använda än på Vitbergsvägen. Än mer privat är karaktären på 
Furtenbacksgränd och Vinkelgränd, med smalare gator och trottoarer. Efter 
renoveringar på Vinkelgränd har gaturummet upplösts. 
    Den breda Oskarsvägen ger tyvärr ett kalt intryck medan Norra Järnvägs-
gatan, en viktig öst-västlig genomfartsled, har ett bitvis väl avgränsat gaturum 
med en trädrad som ger en välbehövlig uppmjukning av den breda och ganska 
hårt trafikerade gatan. Ett fint och lummigt parkstråk går längs dess norra sida 
från kvarteret Fleming fram till parken i kvarteret Brahe. 

Grönstruktur
Gårdarna efter Vitbergsvägen är öppna och tillåter ljus att falla in och Furten-
backsgränd har en fin lummighet. Den lilla parken vid korsningen Norra Järn-
vägsgatan/Norra Stationsgatan från 1919 års plan av Lilienberg finns ännu kvar 
och utgör en viktig del av Norrböles sydfasad genom att förstärka det gröna och 
lummiga intrycket. Nya träd har dock hamnat 1,5 m längre in än i ursprungs-
planen vilket stör gaturummet.

Liten park i kvarteret Brahe.

Grönskande gatumiljö i korsningen Norra 
Järnvägsgatan/Stationsgatan.

Att tänka på:
• Vårda gaturummets gröna prägel med förgårdsmark och uppvuxna träd.
• Bevara parken vid korsningen Norra Järnvägsgatan/Norra Stationsgatan och 

vårda dess grönska. 
• Bevara den trädrad och det parkstråk som finns längs Norra Järnvägsgatan. 
• Bryt ner Oskarsvägens stora bredd med uteslutande asfaltytor till en mjukare 

helhet, t.ex. genom alléträd, grön mittremsa, belysning etc. 
• Värna och vårda grönskan i de enskilda trädgårdarna. Var försiktig med alltför 

hastiga beslut om att fälla träd, det tar lång tid för nya att växa upp!
• Se över tomtavgränsningarna på Vinkelgränd.

Vitbergsvägens möte med Norra Järnvägs-
gatan.
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Banér 12
Vitbergsvägen 1
Affärs- och bostadshus från 1930 ritat av 

arkitekt Birger Dahlberg. Den karaktäris-

tiska hörnentrén skapar ett välkomnande 

gaturum och huset är med sin slätputs, 

omvikta takfot, tvåluftsfönster med fast 

mittpost, lertegeltak samt skorstenar med 

profilerade krön typiskt för området. 

• Välj vid byte av takbeklädnad i 

första hand lertegel. Bevara skor-

stenar med profilerade krön.

• Bevara fasadens karaktär med ljus 

slätputs och omvikt takfot.

• Bevara entré i hörn.

 Nivå 2

Banér 7
Norra Stationsgatan 2
Enfamiljshus från 1929 som smälter in 

vackert i omgivningen. Huset är genom 

sin arkitektur och trädgård ett bra exempel 

på trädgårdsstadens ideal. Karaktäris-

tiska detaljer är t.ex. den ljust avfärgade 

spritputsen med slätputsade hörnkedjor 

och fönsteromfattningar, det brutna taket 

täckt med lertegel, de spröjsade fönstren 

samt burspråket. Trädgården är tidstypiskt 

inramad av trästaket och häck med grind-

stolpar i huggen sten och smidesgrind.

• Vårda hus och trädgård pietetsfullt. 

• Bevara takets lertegel. Tegelimite-

rande plåt är inte lämpligt.

• Bevara fasadens karaktär med ljus 

spritputs, slätputsade knutband och 

fönsteromfattningar. Måla byggnaden 

med färgtyp som inte skadar original-

putsen i tidstypiska kulörer.

• Bevara och underhåll fönstren, 

alternativt ersätt med nya likadana. 

Vippfönster är inte lämpligt. 

• Skärmtak för bil är olämpligt.

  Nivå 1
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13Banér 12
Vitbergsvägen 1
Bostadshus från 1930 med tidstypisk 

arkitektur och välbevarade originaldetaljer 

som locklistpanel i tunn relief, markerade 

knutar och omvikt takfot, skorsten med 

profilerat krön, lertegeltak, spröjsade två-

luftsfönster med tidsenliga omfattningar, 

källarfönster med krysspröjs samt bro 

med smidda detaljer och balkong buren av 

fyrkantiga pelare. Byggnaden verkar för 

det vackra gaturummet.

• Bevara takets lertegel. Tegelimite-

rande plåt är inte lämpligt.

• Bevara fasadens karaktär med föns-

ter i fasadliv, tidstypiska fönsterom-

fattningar och panel med tunn ribb, 

omvikt takfot och markerade knutar. 

Undvik midjeband. 

• Bevara och underhåll fönstren, 

alternativt ersätt med nya likadana.

Vippfönster är inte lämpligt. 

  Nivå 1

Banér 12
Vitbergsvägen 1
Flerbostadshus från 2003 ritat av Irené 

Granlund, Consultec. Huset ersatte en ur-

sprunglig ekonomibyggnad och är uppförd 

i samma stil som denna. Ett fint exempel 

på ett nybygge som uppförts i traditionell 

och anpassad stil. Karaktäristisk ockragul 

locklistpanel med oregelbunden bredd 

samt pulpettak täckt med svart papp. 

• Bibehåll takens papptäckning. 

• Bevara fasadernas stående träpanel 

med varierande bredd. Behandla 

med ockragul slamfärg.

  Nivå 2
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Brahe 9
Norra Stationsgatan 1
Enfamiljshus från 1932 som passar väl in 

i trädgårdsstadsplanen. Byggnaden är så 

gott som i originalskick med locklistpanel 

med tunn relief och omvikt takfot, spröj-

sade tvåluftsfönster med fast mittpost och 

omfattningar med överstycken i bottenvå-

ning samt brant sadeltak med lertegel. 

• Bevara takets lertegel. 

• Bevara fasadens karaktär med fönster i 

fasadliv, tidstypiska fönsteromfattningar 

och panel med tunn ribb och omvikt 

takfot. Undvik midjeband. 

• Bevara fönstrens karaktäristiska utse-

ende. Vippfönster är inte lämpligt. 

• Bevara entréns enkla utformning med 

litet skärmtak.

 Nivå 2

Brahe 11 
Norra Järnvägsgatan 13
Enfamiljshus från 1932 i exponerat läge 

med tidstypiska proportioner och detaljer 

som locklistpanel med tunn relief och 

omvikt takfot, fönsteromfattningar med 

överstycken, taktäckning av svartmålad 

falsad skivplåt utan förskjutna skarvar samt 

stuprör med skarpa vinklar. 

• Bevara takplåten och stuprören.

• Bevara fasadens karaktär med fönster i 

fasadliv, tidstypiska fönsteromfattning-

ar och panel med tunn ribb och omvikt 

takfot. Undvik midja. 

• Ge huset tidstypisk färgsättning.

• Byt gärna till äldre fönstertyp med två 

lufter, äkta spröjs, fast mittpost och 

utåtgående bågar i trä.  

  Nivå 2

Banér 13
Vitbergsvägen 5
Enfamiljshus från 1932 som smälter väl in 

i omgivningen. Huset är väl bevarat i sin 

form och har många tidstypiska detaljer 

som spontad locklistpanel med bred ribb, 

markerade knutar och omvikt takfot, brant 

sadeltak täckt med lertegel, stuprör med 

skarpa vinklar samt lunettfönster.

• Bevara takets lertegel och stuprör. 

• Bevara fasadens karaktär med fönster 

i fasadliv, tidstypiska fönsterom-

fattningar och panel med bred ribb, 

markerade knutar och omvikt takfot. 

Undvik midjeband. 

• Byt gärna till äldre fönstertyp med två 

lufter, äkta spröjs, fast mittpost och 

utåtgående bågar i trä.

 Nivå 2
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15Döbeln 4 
Oskarsvägen 5
Flerfamiljshus från 1936 med tidstypiskt 

sparsmakad arkitektur av funkiskarak-

tär. Originaldetaljer som locklistpanel 

med tunn relief, tvåluftsfönster med fast 

mittpost samt sadeltak täckt med lertegel 

förhöjer husets kulturhistoriska värde.

• Bevara takets lertegel.

• Bevara fasadens karaktär med 

fönster i fasadliv och panel med tunn 

ribb. Undvik midjeband.

 Nivå 2

Döbeln 9
Vitbergsvägen 2
Tvåfamiljshus från 1930 som medverkar 

till helheten i området liksom gatubilden. 

Tidstypiska proportioner och detaljer som 

locklistpanel i tunn relief med omvikt 

takfot, spröjsade tvåluftsfönster med fast 

mittpost, fönsteromfattningar, runt trapp-

fönster samt spegeldörr till källare. 

• Byt gärna till takmaterial anpassat till 

byggnadens tidsprägel.

• Bevara fasadens karaktär med fönster i 

fasadliv, tidstypiska fönsteromfattning-

ar och panel med tunn ribb och omvikt 

takfot. Undvik midjeband. 

• Ge huset tidstypisk färgsättning. 

• Vippfönster är inte lämpligt.

  Nivå 2

Döbeln 6
Vitbergsvägen 4
Enfamiljshus från 1936 med fint anpassad 

trädgård och uthus. Tidstypiska detaljer 

som locklistpanel med tunn relief, marke-

rade knutar och omvikt takfot, spröjsade 

tvåluftsfönster med fast mittpost, fönsterom-

fattningar med överstycken samt lertegeltak. 

Tilläggsisolering av taket har dock inneburit 

en viss förvanskning.

• Bevara takets lertegel. 

• Bevara fasadens karaktär med fönster 

i fasadliv, tidstypiska fönsterom-

fattningar och panel med tunn ribb, 

markerade knutar och omvikt takfot. 

Undvik midjeband. 

• Vippfönster är inte lämpligt.  

• Bevara och vårda uthuset.

 Nivå 2
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16 Fleming 8
Norra Järnvägsgatan 29
Flerfamiljshus från 1938. Ett bra exem-

pel på ett tidigt flerfamiljshus av tegel 

med väl bevarade tidstypiska detaljer 

som genomgående trapphusfönster i två 

våningar, tvåluftsfönster med fast mittpost, 

perspektivfönster vid balkonger samt 

balkongfronter av korrugerad plåt. 

• Byt gärna till takmaterial anpassat 

till byggnadens tidsprägel.

• Bevara befintliga balkongfronter. In-

glasning av balkonger är olämpligt. 

  Nivå 2

Horn 4
Furtenbacksgränd 8
Flerfamiljshus från 1944 i stort sett i 

originalskick. En tidstypisk representant 

med många originaldetaljer som tvålufts-

fönster med fast mittpost, perspektivfönster, 

skärmtak av plåt ovan entré, stenomfattad 

ytterdörr, putsat entréparti, balkongfronter 

av korrugerad plåt samt garageportar av trä. 

• Bevara takets lertegel.

• Bevara entréns enkla utformning 

med litet skärmtak. Byt gärna till 

ytterdörr av trä.

• Bevara befintliga balkongfronter. In-

glasning av balkonger är olämpligt. 

• Bevara garageportar av trä.

  Nivå 2

Horn 3
Vinkelgränd 7
Flerfamiljshus från 1944 med tidstypisk 

sparsmakad arkitektur och uppvuxen träd-

gård. Områdets enda helt intakta trähus 

med fina detaljer som locklistpanel med 

tunn relief, tvåluftsfönster med fast mitt-

post, burspråk, lertegeltak samt skärmtak 

över entré buret av putsade pyloner.

• Bevara takets lertegel. 

• Bevara fasadernas karaktär med panel 

med tunn ribb, enkla foder och fönster 

i fasadliv. Undvik midjeband.

• Bevara entréns enkla utformning med 

litet skärmtak. 

• Skärmtak för bil är olämpligt.

  Nivå 2
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18 2. Kvartersbebyggelse vid Norr bölegatan och 
 Åsgatan, 1920-50-tal

När det nya lasarettet på Norrböle stod klart 1915 uppstod ett behov av bostäder 
i området vilket ledde till att en ny stadsplan upprättades för att göra byggandet av 
bostäder möjligt. De första husen som kom att byggas efter stadsplanen blev min-
dre flerbostadshus i två våningar samt små enfamiljshus, allt på rymliga trädgårds-
tomter. Området hålls idag samman av den likartade karaktären på Norrbölegatan 
och Åsgatans mellersta och västra del. 
    Bebyggelsen består främst av flerbostadshus från 1930- och 1940-talen, men 
även av enstaka hus från såväl 1800-talet som från 1980- och 1990-talet. De äldre 
husen har stildrag från 1920-talsklassicismen och kännetecknas av en viss men 
sparsam utsmyckning, medan de lite nyare har stildrag från funktionalismen och 
nästan alltid saknar utsmyckning. Fasadmaterial är i huvudsak träpanel eller puts. 
Fönstren är ofta av tvåluftstyp, på de äldre husen med spröjs och på de yngre husen 
ibland med tre eller t.o.m. fyra lufter. Taken är alltid sadeltak. 
    Husen på gatornas södra sidor ligger oftast i liv med gatan, medan husen på de 
norra sidorna har förgårdsmark mot gatan. Tyvärr har många av byggnaderna längs 
Åsgatan förvanskats av hårdhänta renoveringar. Till största del finns dock områdets 
”själ” kvar, liksom ett antal orörda byggnader. 

Litet flerbostadshus, kvarteret Eken.

Att tänka på:
• Vårda och underhåll hus och trädgård med hänsyn till ursprunglig karaktär. 
• Eftersträva ursprunglig fasadkaraktär och takmaterial. Behåll tidstypiska och 

ursprungliga detaljer eller ersätt med liknande då byte krävs. 
• Välj fönster med samma material, storlek, indelning och öppningssätt som 

ursprungliga. Fönster med falska mittposter och fuskspröjsar är olämpligt.
• Utforma förändringar och tillägg med hänsyn till det enskilda husets karaktär 

och till stadsbilden. Detta gäller såväl nybyggen som komplementbyggnader. 
Undvik framskjutande tillbyggnader mot gatan. 

• Avgränsa tomt mot gatan med häck eller smidesstaket av måttlig höjd. 

Välbevarat flerbostadshus, kvarteret Björken.
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19Gaturum
Gatorna är långa men kröker en smula enligt Lilienbergs plan från 1919. Detta 
ihop med grönskan ger ett varierande gaturum. Korsningen Åsgatan/Vitbergs-
vägen är lite av ett lokalt centrum och här finns ett tydligt exempel på de äldre 
tankarna om stadsdelscentra med befintliga serviceställen och spår av före detta 
affärer. Den breda Oskarsvägen, som var tänkt som huvudgata i området men 
inte fick den tänkta fondbyggnaden utan istället ett abrupt slut mot kvarteret 
Hägglund, ger idag ett mer kalt än storslaget intryck. 

Grönstruktur
Gällande terrängförhållanden bidrar till att området ter sig levande och inbju-
dande. Delar av området, bl.a. Norrbölegatan, är mycket lummiga med höga, 
välplacerade björkar. Tomtavgränsning sker med häckar, stenpartier och grindar. 
På Åsgatan finns inte de stora träden kvar och tomterna i norr är större vilket ger 
ett ganska vilt och öppet intryck. 

Fin anslutning mellan trottoar 
och gata.

Uppvuxna björkar efter Norrbölegatan.

Att tänka på:
• Vårda och vidareutveckla gatubildens gröna prägel med träd, buskar och öppna 

gräsytor mot gatan. 
• Bevara korsningen Åsgatan/Vitbergsvägens levande och småskaliga karaktär. 
• Anpassa spelet mellan gata och byggnader vid korsningen Åsgatan/Vitbergs-

vägen för att ge gaturummet tydlighet och karaktär. Byggnadernas entréer samt 
lokaler som vetter mot platsen bör spegla det historiska arvet och de idéer som 
fanns med den ursprunliga planen.

• Bryt ner Oskarsvägens stora bredd med uteslutande asfaltsytor till en mjukare 
helhet, t.ex. genom alléträd, grön mittremsa, belysning etc.  

• Värna och vårda grönskan i de enskilda trädgårdarna. Var försiktig med alltför 
hastiga beslut om att fälla träd, det tar lång tid för nya att växa upp!

Krökning på Åsgatan.
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Almen 38
Lasarettsvägen 30
Gårdshus från 1920- talets slut som utgör 

ett fint exempel på ett tidstypiskt uthus. 

Fasaden har antagligen senare klätts med 

masonit med ribb efterliknande locklistpa-

nel. Väl bevarade detaljer är t.ex. korspost-

fönstren, farstun med valmat tak täckt med 

papp samt det småspröjsade farstufönstret. 

• Byt gärna till takmaterial anpassat 

till byggnadens tidsprägel. Tegelimi-

terande plåt är olämpligt. 

• Bevara fasadens karaktär med tunn 

relief. Masoniten kan bytas ut mot 

stående träpanel med tunn ribb. 

Undvik midjeband.

• Vippfönster är olämpligt. 

  Nivå 2

Almen 23
Åsgatan 10
Flerfamiljshus från 1955 som speglar sin 

tid på ett fint sätt. Så gott som i original-

skick med många välbevarade detaljer 

som lertegeltak, slätputsad fasad, tvålufts-

fönster med fast mittpost, skärmtak över 

entré, tegelomfattning kring ytterdörr samt 

balkongfronter av korrugerad plåt med lätta 

smidesdetaljer. 

• Bevara takets lertegel.

• Bevara den slätputsade fasadens 

karaktär.

• Bevara entréns enkla utformning 

med litet skärmtak och tegelomfattad 

dörr. Byt gärna till ytterdörr av trä.

 Nivå 2

Banér 3
Norrböle gatan 22
Flerfamiljshus från 1936 med fina 

proportioner och flera för byggnadstiden 

karaktäristiska detaljer som två- och 

treluftsfönster med fasta poster, fönsterom-

fattningar med överstycken, locklistpanel 

i tunn relief med omvikt takfot samt litet 

skärmtak över entré. 

• Byt gärna till takmaterial anpassat till 

byggnadens tidsprägel.

• Bevara fasadens karaktär med fönster 

i fasadliv, tidstypiska fönsteromfatt-

ningar och panel med tunn ribb. Undvik 

midjeband.

• Ge huset tidstypisk mild färgsättning. 

• Bevara entréns enkla utformning med 

litet skärmtak.

  Nivå 2
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21Banér 10
Norrböle gatan 24
Flerfamiljshus från 1957 som represente-

rar tidens mindre flerfamiljshus väl. Flera 

intressanta originaldetaljer, som entréparti 

markerat av puts, entré omfattad av tegel 

och sadeltak täckt med falsad bandplåt, 

förstärker det tidstypiska intrycket. 

• Bevara takets falsade bandplåt. 

Tegelimiterande plåt är olämpligt. 

• Byt gärna till äldre fönstertyp med 

två lufter, fast mittpost och utåtgå-

ende bågar av trä.

• Bevara entréns enkla utformning. 

Byt gärna till ytterdörr av trä. 

  Nivå 2

Björken 9
Norrböle gatan 21
Flerfamiljshus från 1935. Ett typexempel 

på ett mindre flerfamiljshus från 1930-talet 

med intressanta och välbevarade origi-

naldetaljer som ljust slätputsade fasasder, 

treluftsfönster med fasta poster och smidda 

balkongräcken.

• Byt gärna till takmaterial anpassat till 

byggnadens tidsprägel.

• Bevara fasadens karaktär i ljus 

slätputs.

  Nivå 2

  

Döbeln 1
Vitbergs vägen 8
Enfamiljshus från 1931 som med sin hörn-

placering och uppvuxna trädgård utgör ett 

värdefullt element för områdets helhets-

intryck. Huset är i stort sett i originalskick 

med detaljer som locklistpanel i tunn relief 

och sadeltak täckt med tvåkupigt lertegel. 

• Bevara takets lertegel.

• Bevara fasadens karaktär med fönster 

i fasadliv och panel med tunn ribb. 

Undvik midjeband. 

• Byt gärna till äldre fönstertyp med två 

lufter, äkta spröjs, fast mittpost och 

utåtgående bågar av trä.

• Exponera inte skärmtak för bil mot 

gatan, utan placera indraget på gården.

  Nivå 2
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22 Eken 4, 5, 8
Vitbergsvägen/Norrbölegatan
Gårdhus från 1953 med många tids-

typiska detaljer som ljus slätputs, tvålufts-

fönster med fast mittpost, balkongräcke 

av fin korrugerad plåt med smidesdetaljer, 

skärmtak ovan entrén samt garageportar av 

trä.  Ovanlig placering på tomtgräns.

• Byt gärna till takmaterial anpassat till 

byggnadens tidsprägel.

• Bevara fasadernas slätputsade karak-

tär. Tillför inte för hustypen främ-

mande snickeridetaljer.

• Ge byggnaden tidstypisk mild färg-

sättning med vita detaljer.

• Skärmtak för bil är olämpligt.

  Nivå 2

Eken 6
Vitbergsvägen 12
Flerfamiljshus från 1934 med tidstypisk 

arkitektur och högt bevarandevärde. I stort 

sett i originalskick med fina detaljer som 

ljust avfärgad slätputs, dekorativt utformad 

gavelavdelande fris, lunettfönster i gavel-

partier samt sadeltak täckt med lertegel.

• Bevara takets lertegel.

• Bevara fasadens karaktär med slätputs 

och gavelavdelande fris.

• Byt gärna till äldre fönstertyp med 

fast mittpost och utåtgående bågar av 

trä utan spröjs.

  Nivå 2

Hägglund 24
Vitbergsvägen 22
Flerfamiljshus från 1961. Ett fint exempel 

på en hustyp som var vanlig på 1960- talet. 

I stort sett i originalskick med många 

tidstypiska detaljer som litet skärmtak 

över entré, balkongfronter av korrugerad 

plåt, tvåluftsfönster med fast mittpost samt 

perspektivfönster vid balkonger.

• Bevara entréns enkla utformning 

med litet skärmtak. Byt gärna till 

ytterdörr av trä.

• Inglasning av balkonger bör 

undvikas. Om sådan ändå medges 

bör balkongfronterna bibehållas 

och inglasningen göras transparent. 

Åtgärder på balkonger utformas med 

tanke på god helhetsverkan.

  Nivå 2
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24 3. Offentliga anläggningar på Norrvalla, 
 1930-60-tal

Området består dels av idrottsanläggningen Norrvalla med badhus, friidrottsan-
läggning och fotbollsplaner och dels av mindre anläggningar av framförallt indu-
striell karaktär i kvarteren Bielke och Wrangel. Det är ett öppet och osentimentalt 
område av uteslutande praktisk karaktär. Området har gamla anor, de första 
delarna tillkom redan på 1930-talet. Som alla successivt tillkomna anläggningar 
är de olika delarna färgade av sin tid och sina ideal.
   Mark till idrottsanläggningen Norrvalla köptes 1929 av Skellefteå stad från det 
stora Hägglundska hemmanet och invigningen skedde 1932. 1963 köpte sta-
den även den del av hemmanet där gårdens påkostade bostadshus i herrgårdsstil, 
Norrbacka gård, fanns. På dess plats uppfördes 1967 den kombinerade sim- och 
sporthallen Eddahallen eftersom det gamla varmbadhuset på Storgatan blivit för 
litet och omodernt. Eddahallens strikta formspråk är ett uttryck för sextiotals-
modernism med Skellefteåanknytning.
    I kvarteren Bielke och Wrangel har verksamheter såsom speceriaffär, bröd affär, 
bageri, handelsträdgård samt skrot- och metallaffär funnits. I dag finns här bl.a. 
stadens bussgarage och postcenter. 1956 antogs en ny stadsplan för området och en 
tomt reserverades då i kvarteret Bielke för en yrkesskola. Skolan invigdes 1961 av 
landshövding Filip Kristensson och fungerar idag som kommunal musikskola. 

Entŕ́e till idrottsanläggningen Norrvalla.

Att tänka på:
• Vårda byggnaderna med hänsyn till ursprunglig karaktär. 
• Bevara fasadernas ursprungliga karaktär vid om- eller tillbyggnad. Bevara 

tidstypiska detaljer eller ersätt med liknande då byte krävs. 
• Välj takbeklädnad i samma material och med samma färg som befintligt. 
• Välj fönster med storlek, material, indelning och öppningssätt som originalen. 
• Ge komplementbyggnader en tillbakadragen placering och en utformning an-

passad till huvudbyggnadens karaktär.
• Lämplig avgränsning av tomt är häck eller tidstypiskt smidesstaket. 

Äldre industribyggnad i kvarteret Bielke. 
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Att tänka på:
• Komplettera gärna den asfalterade parkeringen mellan Norrvalla och Edda-

hallen med grönska.
• Bevara och utveckla parken norr om Eddahallen så att den förblir en attrak-

tiv plats.  
• Bevara de gröna ytorna väster om Eddahallen.
• Utveckla de värden och den miljö som finns norr om Norra Järnvägsgatan 

och som utgör Norrböles viktiga sydfasad. 

Gaturum
Gaturummet karaktäriseras av långa perspektiv och öppna ytor som till stor 
del består av asfalterade ytor som saknar grönstruktur. Till exempel finns här 
parkeringen mellan Norrvalla och Eddahallen. Parkeringen är helt asfalterad och 
saknar grönska vilket ger området ett ödsligt och kalt intryck. Parkeringen mju-
kas endast upp vid Eddahallens entré där ett större buskage har planterats. Norra 
Järnvägsgatan är en viktig genomfartsled i utkanten av området. Gaturummet 
är dock även här odefinierat och ödsligt, framför allt på den sida av vägen som 
vätter mot järnvägen. 

Grönstruktur
Norr om Eddahallen finns en lummig, välskött och välbesökt park, som trots sin 
ringa storlek har platser med mycket varierande karaktär. Parken har 1950-tals-
karaktär med slingrande gångar, oregelbunden plantering och en oregelbunden 
damm. I den del av parken som vätter mot Norrvallagatan finns mindre, tydligt 
avgränsade rumbildningar av stillsammare karaktär.  Detta är en av stadens mest 
levande parker. De gröna ytorna väster om Eddahallen är även de ganska väl 
omhändertagna. Speciellt viktiga är lövträden i Norrbackagatans södra ände, 
vilka skärmar av området på ett bra sätt mot bussgaraget och de andra byggna-
derna av mer offentlig karaktär på Norrbölegatan. 

Parkeringsplats mellan Norrvalla och Edda-
hallen.

Lummig och välskött park i kvarteret Eddan.

Skulpturen Myran av Bo Holmlund vid 
Musikskolan, numera flyttad till rondellen 
intill Musikskolan.
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26 Bielke 6
Norrbölegatan 66
Industri/affärslokal från 1954 ritad av 

arkitekt Anders Berg. Byggnaden utgör ett 

trivsamt blickfång i södra änden av Norr-

vallagatan och har en diskret men säker 

utformning. Den består av två byggnads-

kroppar, den ena med sadeltak och den 

andra med tidstypiskt platt tak. Bärande 

detaljer markeras av mosaik.

• Bevara det tidstypiskt platta 

taket av stilhistoriska skäl. 

• Bevara fasadens karaktär med 

rött tegel och mosaik.

  Nivå 2

Bielke 7
Mullbergsvägen 1
Skolbyggnad från 1961 av  stadsarkitekt 

Bengt Brunnström med tidstypisk, 

närmast kubisk form och ljus spritputsfa-

sad, platt tak täckt med falsad kopparplåt 

samt  fönster med T-post eller förskjuten 

mittpost. Entrépartiet har byggts om och 

försetts med plåtfönster vilka inte överens-

stämmer med byggnadens karaktär. 

• Bevara det tidstypiskt platta taket av 

stilhistoriska skäl. 

• Bevara fasadernas karaktär med 

spritputs i tidstypisk färg. 

• Fönster med falska poster och fusk-

spröjsar är olämpligt.

  Nivå 2

Eddan 10
Norrvallagatan 1
Sim- och sporthall från 1967 av stads-

arkitekt Bengt Brunnström med högt 

bevarandevärde. Tidstypisk arkitektur med 

karaktäristiskt platt tak täckt med falsad 

kopparplåt neddragen över tegelfasaden, 

liksom ett formsäkert rasterverk i metall 

av konstnären Per Olov Ultvedt vid entrén. 

2008 byggdes hallen ut i anpassad stil.

• Bevara det platta tidstypiska taket 

av stilhistoriska skäl. 

• Bevara entréns detaljutformning 

med rasterverket av metall. 

     Nivå 2
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Välbevarat 30-talshus i kvarteret Ask.

Flerbostadshus av HSB i kvarteret Stenbock.

4. Kvartersbebyggelse på Norrvalla, 1930-60-tal

Den äldsta befintliga bebyggelsen i området tillkom på 1920-talet och består av 
egnahem och små flerbostadshus. Här uppfördes bl.a. barnrikehus av HSB på 
uppdrag av Skellefteå stad och i kvarteret Stenbock ligger ett av HSB:s första 
flerfamiljshus i staden. I ett tidigt skede bestod området av en blandning av då 
moderna hus och äldre gårdar av lantlig karaktär. För att ge plats åt ny bebyg-
gelse i enlighet med Lilienbergs stadsplan revs de gamla gårdarna. 
   Sedan 1920-talet har tillskott följt i jämn takt till och med 1970-talet. Områdets 
främsta förtjänst är den blandning detta har resulterat i och den yngre bebyg-
gelsen samspelar förhållandevis väl med den äldre. Byggnadernas placering och 
höjd samt många välbevarade och karaktärsfyllda hus ger området karaktär. 
   Husen på östra sidan Kågevägen ligger intill vägen medan de på västra sidan 
ligger något längre in på tomten med gaveln vänd mot vägen. Odalgatan är en 
mycket blandad gata bestående av nya, gamla, renoverade och välbevarade hus. 
De nya tegelhusen i norra delen av gatan har anpassats till de äldre i material, 
skala och placering och smälter in bra trots sina moderna balkonger. Norrbacka-
gatan domineras av Eddahallen, men får även en speciell charm av de två radhus-
längor från 1970-talet som finns här.  

Att tänka på:
• Bevara bebyggelsens struktur, planmönster och nätta skala. Vårda och underhåll 

hus och trädgårdar med hänsyn till ursprunglig karaktär. 
• Anpassa tak- och fasadmaterial till byggnadens tidsprägel. Bibehåll tidstypiska 

detaljer eller ersätt med liknande då byte krävs. 
• Välj fönster med samma storlek, material, indelning och öppningssätt som 

ursprungliga. Fönster med falska mittposter och fuskspröjsar är inte lämpligt.
• Begränsa kompletteringar i storlek och anpassa dem till befintlig byggnad och 

stadsbilden. Detta gäller såväl nybyggen som komplementbyggnader. 
• Exponera inte skärmtak för bil mot gatan, utan placera taket indraget på tomten.
• Avgränsa tomt mot gatan med häck eller tidstypiskt staket. 
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Att tänka på:
• Vårda och vidmakthåll gatubildens sammanhållna gröna prägel med träd, 

buskar och öppna gräsytor mot gatan.
• Bevara och utveckla parken norr om Eddahallen så att den förblir en attraktiv 

plats. 
• Bevara de gröna ytorna väster om Eddahallen.
• Bevara den natur och landskapsbild som E4 erbjuder.
• Vårda Kågevägens gröna prägel med björkallé i lådor av sjösten. Förnya 

grönskan vid behov. 
• Värna och vårda grönskan i de enskilda trädgårdarna. Var försiktig med alltför 

hastiga beslut om att fälla träd, det tar lång tid för nya att växa upp!

Gaturum
1933 färdigställdes den nya Kågevägen, den s.k. betongvägen, byggd av Skån-
ska Cement, på sin tid världens nordligaste betongväg. En björkallé med träd i 
lådor av dansk sjösten följer idag den östra sidan av vägen, en lösning som är ett 
resultat av att nya ledningar i marken tog den ursprungliga växtzonen i anspråk. 
Sträckningen av E4 i utkanten av området är ett bra exempel på hur man med 
enkla medel kan skapa ett attraktivt rum av en så pass högtrafikerad väg. De 
böljande slänterna och den enkla grönstrukturen inramas med en hög växtlighet 
på ömse sidor och en gemensam belysningsarmatur.

Grönstruktur
Områdets lummiga trädgårdar och den öppna sikten in på gårdarna ger det 
karaktär. Norr om Eddahallen finns dessutom en av stadens mest levande parker 
som trots sin ringa storlek har platser med mycket varierande karaktär. Parken 
har 1950-talskaraktär med slingrande gångar, oregelbunden plantering och en 
oregelbunden damm. De gröna ytorna väster om Eddahallen är även de ganska 
väl omhändertagna. Speciellt viktiga är lövträden i Norrbackagatans södra ände, 
vilka skärmar av området på ett bra sätt mot bussgaraget och de andra byggna-
derna av mer offentlig karaktär på Norrbölegatan. 

Lövträd i södra änden av Norrbackagatan. 

Lummiga trädgårdar på Odalgatan.

Björkallé i lådor av sjösten efter Kågevägen.
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30 Ask 1 
Kågevägen 16
Flerfamiljshus från 1934. En karaktärs-

byggnad med många kvaliteter och tids-

typiska proportioner trots avsteg från dess 

ursprungliga utseende. Originaldetaljer som 

tvåluftsfönster med fast mittpost, skärmtak 

över entré och halvmåneformade balkonger 

med smidda räcken ger byggnaden dess 

speciella karaktär.

• Byt gärna till äldre fasadkaraktär 

med träpanel i tunn relief och fönster 

i fasadliv. Undvik midjeband.

• Bevara entréns utformning med 

smidesräcke och skärmtak.

• Bevara balkongernas utformning. 

Inglasning är inte lämpligt.  

 Nivå 2

Ask 3 
Kågevägen 20
Flerfamiljshus från 1930 med högt bevarande-

värde och tidstypiska detaljer som locklistpanel 

med tunn relief och markerade knutar, tvålufts-

fönster med fast mittpost och omfattningar med 

breda sidofoder och smal list nedtill, sadeltak 

täckt med svart papp, litet skärmtak över entré 

samt balkonger med smidda räcken. Trädgård 

med skiffergångar och tidstypiskt uthus. 

• Bevara takets pappbeklädnad. Tegel-

imiterande plåt är inte lämpligt.

• Bevara fasadkaraktären med fönster 

i fasadliv, tidstypiska fönsteromfatt-

ningar samt panel med tunn ribb och 

markerade knutar. Undvik midja. 

• Bevara entréns enkla utformning 

med litet skärmtak och stram portik.

  Nivå 2

Ask 6
Kågevägen 26
Enfamiljshus från 1934 med högt bevaran-

devärde genom sina väl bevarade detaljer 

som locklistpanel i tunn relief, tvålufts-

fönster med spröjsar, fast mittpost och 

tidsenliga omfattningar med profilerade 

överstycken samt balkong med smitt räcke. 

• Välj vid byte av takbeklädnad i 

första hand lertegel.

• Bevara fasadernas karaktär med 

fönster i fasadliv, tidstypiska föns-

teromfattningar och panel med tunn 

ribb. Undvik midjeband. 

• Vippfönster är inte lämpligt.  

 Nivå 2
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31Ask 31
Odalgatan 5
Flerfamiljshus från 1960. God representant  

för tidens mindre flerfamiljshus i tegel. 

Tidstypisk röd tegelfasad, putsat entréparti, 

balkonger med räcken av finkorrugerad 

plåt och lätta smidesdetaljer, delvis origi-

nalfönster med två lufter och fast mittpost, 

garageportar i trä samt sadeltak täckt med 

tvåkupigt lertegel. 

• Bibehåll takets lertegel.

• Byt gärna ut nya fönster mot äldre 

fönstertyp med två lufter, fast mitt-

post och utåtgående bågar av trä. 

• Undvik inglasning av balkonger. Om 

sådan ändå medges bör balkongfron-

terna bibehållas och inglasningen 

göras transparent. 

• Bevara garageportar av trä.

  Nivå 2

Embla 7
Odalgatan 14
Flerfamiljshus från 1951. En karaktärs-

byggnad på lummig trädgårdstomt med 

många fina tidstypiska kvaliteter som ljus 

putsfasad, tvåluftsfönster med fast mitt-

post, sidoförskjutna balkonger med fronter 

av finkorrugerad plåt samt tegelomfattad 

entré med litet skärmtak av plåt. 

• Byt gärna till takmaterial anpassat till 

byggnadens tidsprägel.

• Bevara fasadens karaktär med slät-

puts i tidstypiskt ljus kulör. 

• Bevara entréns utformning med litet 

skärmtak. Byt gärna till dörr av trä.

• Inglasning av samt skärmtak över 

balkonger är olämpligt.

 Nivå 2

Embla 11
Norrbackagatan 9
Flerfamiljshus från 1950. Ett oförvanskat 

exempel på en hustyp vanlig på 1950-talet. 

Fina proportioner samt väl bevarad ytter-

dörr med tegelomfattning och litet skärmtak 

av falsad plåt, tvåluftsfönster med fast mitt-

post, garageportar av trä samt balkonger 

med smidesräcken. Fin uppvuxen trädgård.

• Bevara takets lertegel. Tegelimite-

rande plåt är inte lämpligt.

• Inglasning av samt skärmtak över 

balkonger är olämpligt.

• Bevara entréns enkla utformning 

med skärmtak och ytterdörr av trä.

• Bevara garageportar av trä.

 Nivå 2
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32 Embla 20
Hyttlidgatan 68
Flerfamiljshus från 1955 i exponerat läge 

i korsningen Hyttlidgatan/Norrbackagatan. 

Huset är representativt för 1950-talets små 

flerfamiljshus med väl bevarad ljus puts-

fasad, tvåluftsfönster med fast mittpost samt 

balkonger med fronter av  finkorrugerad plåt 

med detaljer av smide. 

• Bevara fasadens karaktär med 

ljus slätputs. Eftersträva en mer 

tidstypisk behandling av fönster-

omfattningar. 

• Undvik inglasning av balkonger. 

Om sådan ändå medges bör 

balkongfronterna bibehållas och 

inglasningen göras transparent. 

 Nivå 2

Embla 23 och 34
Odalgatan 6 och 8
Två flerfamiljshus från 1963-64. Fina 

exempel på en hustyp som var vanlig på 

1960-talet med tidstypiska röda tegelfasa-

der, små skärmtak över entréer, sadeltak 

med tvåkupigt lertegel samt delvis origi-

nalfönster med två lufter och fast mittpost. 

• Bevara takens lertegel.

• Byt gärna ut moderna fönster till 

äldre fönstertyp med två lufter, fast 

mittpost och utåtgående träbågar. 

• Bevara entréernas enkla utformning 

med litet skärmtak. Byt gärna till 

ytterdörrar av trä.

• Undvik inglasning av balkonger. 

  Nivå 2

Embla 28, 29 och 35-46 
Norrbackagatan 
Två radhuslängor från 1974 av byggfirman 

Burman Björk AB. God arkitektur som ge-

nom åren förstärkts med en spännande och 

harmonisk färgsättning. Tidstypisk och 

karaktäristiskt vinklad liggande träpanel 

samt fönster med liggande spröjs. Husen 

är anpassade till terrängen och välkom-

nande mot gatan. 

• Bibehåll den karaktäristiska fasad-

panelen eller ersätt vid behov med 

ny av samma utseende. 

• Bevara entréernas utformning.

  Nivå 2
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33Rönnen 9
Kågevägen 27
Flerfamiljshus från 1934. Huset är föränd-

rat men har behållit sina fina proportioner 

samt intressanta och tidstypiska detaljer 

som en representativ locklistpanel med 

omvikt takfot som är väl värd att bevara.  

• Byt gärna till takmaterial anpassat 

till byggnadens tidsprägel. 

• Bevara fasadens karaktär med om-

vikt takfot och panel med tunn ribb. 

Undvik midjeband.  

• Byt gärna till äldre fönstertyp med 

två lufter, äkta spröjs, fast mittpost 

och utåtgående bågar av trä. 

   Nivå 2

Stenbock 7 
Norrbölegatan 44, 46 och 48
Flerfamiljshus från 1943 som med sitt 

pampiga läge ovan E4:an utgör ett trevligt 

blickfång. Byggnaden har trots ett flertal 

förändringar, som byte av fasadmaterial 

och fönster, bibehållit sina tidstypiska 

proportioner och har därför ett visst kultur-

historiskt värde. 

• Bevara takets lertegel.

• Bevara fasadens karaktär med panel 

med tunn relief. Undvik midjeband. 

• Ge huset tidstypisk färgsättning. 

• Byt gärna till äldre fönstertyp med 

två lufter, fast mittpost och utåtgå-

ende bågar av trä. 

• Inglasning av balkonger är olämpligt. 

  Nivå 2

Tallen 6
Kågevägen 21
Flerfamiljshus från 1934 som utgör ett vik-

tigt inslag i den samlade miljön. Huset har 

typiska proportioner för den klassicistiska 

stilen och ett karaktäristiskt valmat sadeltak 

täckt med tvåkupigt lertegel, portik med 

balkong vilande på vita betongpelare samt 

takfotsfris, vilket gör det väl värt att bevara.

Fint uppvuxen och tidsenlig trädgård. 

• Bevara takets lertegel. Tegelimite-

rande plåt är inte lämpligt. 

• Byt gärna till äldre fasadkaraktär 

med tunn relief och fönster i fasad-

liv. Bevara takfotsfrisen.

• Byt gärna till äldre fönstertyp med 

två lufter, äkta spröjs, fast mittpost 

och utåtgående bågar av trä. 

• Bevara entréportiken.

  Nivå 2
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34 Tallen 15 
Kågevägen 17
Flerfamiljshus från 1966 med unik och 

tidstypisk arkitektur med högt bevarande-

värde. Byggnaden visar på det sena 

1960-talets formspråk med det typiska 

platta taket täckt med brun falsad plåt och 

fasader i beige avfärgad puts med struktur. 

I balkongnischerna finns utvändiga eld-

städer. 

• Bevara det platta taket och dess 

falsade plåttäckning av stilhisto-

riska skäl. 

• Bevara fasadens karaktär med ljus 

strukturputs.

  Nivå 2
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36 5. Egnahem på Norrhammar, 1940-tal

Kvarteren i området tillkom alla under 1940-talet och omfattade ursprungli-
gen fler kvarter åt öster som senare revs i samband med bygget av E4:an på 
1960-talet. 1944-1946 bebyggdes trettionio tomter i området med likadana 
små egnahem, HSB:s typhus Öregrund i en våning med källare. Husen, som är 
karaktäristiska för området, byggdes i en enkel funkisstil med flacka sadeltak 
täckta med lertegel och fasader klädda med ljusmålad träpanel. Genom prefabri-
cerade element och egnahemsbyggarens egen arbetsinsats skulle kostnaderna bli 
rimliga. ”Barnrikehus” kallades dessa egnahem. 
    Husen har idag genomgått varierande förändringar genom om- och tillbygg-
nader med vitt skilda resultat som endast låtit ett fåtal hus behålla sitt ursprung. 
Kvarvarande ursprungliga karaktärsdrag är därför viktiga att bevara för framtiden 
och för de byggnader där förändringar redan skett är det viktigt att inte fortsätta 
den trenden, utan försöka behålla de karaktärsdrag som ändå finns kvar. 
    Det som idag ger området dess sammanhållna karaktär är det strikta bebyg-
gelsemönstret, den låga hushöjden och de flacka takvinklarna snarare än det 
ursprungliga enhetliga material- och färgvalet. 

Tidstypiskt egnahem i kvarteret Hagen.

Välbevarat egnahem i kvarteret Murklan.

Att tänka på:
• Vårda hus och trädgårdar med hänsyn till ursprunglig karaktär. Bevara tidsty-

piska detaljer eller ersätt med liknande om byte krävs. Tillför inte stildrag eller 
snickerier från andra tidsperioder.

• Bevara fasad- och takmaterial, alternativt ersätt med nya likadana. 
• Välj fönster med samma material, storlek, indelning och öppningssätt som 

ursprungliga. Fönster med falska mittposter och fuskspröjsar är olämpligt.
• Utforma förändringar och tillägg med hänsyn till det enskilda husets karaktär 

och till stadsbilden. Utför tillbyggnad så att husets upplevda volym mot gatan 
inte påverkas. Placera inte garage och skärmtak för bil vid gatan. 

• Avgränsa tomt mot gatan med häck eller tidstypiskt staket. 
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37Gaturum
Bebyggelsen i området ligger i en rutnätsplan med traditionella gator och trot-
toarer. På Jägarvägen har dock trottoarerna tagits bort vilket lämnat gaturummet 
utan tydliga gränser. Tomterna avgränsas ofta med häckar och stora björkar som 
inramar gatorna. Mot E4 och Klockarbergsvägen avskärmas bebyggelsen och 
gaturummet med bullerplank som tack vare den lummiga växtligheten smälter 
väl in i omgivningen. 

Grönstruktur
Områdets omfattande växtlighet och den omsorg som finns i de små trädgår-
darna bidrar starkt till dess karaktär. Ett starkt engagemang från husägarna under 
en lång tid har skapat ett mycket attraktivt område som har och fortsättningsvis 
skall präglas av måtta och omsorg. I södra spetsen på kvarteret Odlingen ligger 
dock ett område som idag känns försummat. En del består av parkering, resten 
används som upplag för jord och grus. Platsen är ändå ganska grön med flera 
uppvuxna träd och buskar och borde med enkla medel kunna bli attraktivare. 

Välvuxen björk i kvarteret Kantarellen.

Grönskande parti söder om kvarteret 
Odlingen.

Bullerplank mellan Gustavsvägen och E4.

Att tänka på:
• Vårda gatubildens sammanhållna gröna prägel med träd, buskar och öppna 

gräsytor mot gatan.
• Återskapa i någon mån platsen i södra spetsen av kvarteret Odlingen till 

utseende i samklang med de idéer de tidiga stadsplanerna förmedlade. 
• Värna och vårda grönskan i de enskilda trädgårdarna. 
• Var försiktig med alltför hastiga beslut om att fälla träd, det tar lång tid för 

nya att växa upp!
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38 Hagen 15
Hägglundsgatan 4
Affärslokal från 1959 ritad av ingenjör 

Bernt Flodin. Ett viktigt landmärke i 

exponerat läge i korsningen Hägglundsga-

tan/Jägarvägen och en tidstypisk byggnad 

uppförd som matvaruaffär med flackt 

motfallstak täckt med svart papp, detaljer 

av marmor runt skyltfönster samt entré 

och skyltfönster av plåt.  

• Välj i första hand svart papp vid byte 

av takbeklädnad. 

• Bevara fasadkaraktären med detaljer i 

marmor och plåt.

  Nivå 2

Murklan 5
Jägarvägen 17
Enfamiljshus från 1946. Det bäst bevarade 

egnahemmet i området med tidstypiska 

detaljer som ljusmålad fjällpanel, två-

luftsfönster med fast mittpost, entré med 

skärmtak och smidesräcke samt fristående 

litet garage. Byggnaden representerar den 

enkla stil som rådde inom 40-talets villa-

arkitektur. 

• Värna om byggnadens nätta karaktär 

vid vård och ändringar. 

• Bevara takets lertegel. Tegelimite-

rande plåt är olämpligt. 

• Bevara fasadkaraktär med fönster i 

fasadliv och liggande fjällpanel. 

• Bevara och vårda garaget. Skärmtak 

för bil är olämpligt. 

  Nivå 2
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40 6. Kvartersbebyggelse på Norrhammar, 1940-50-tal

Området kom till som en följd av stadsarkitekt Bergenudds bearbetning av den 
befintliga stadsplanen 1943, då nya platser för byggande av flerbostadshus i 
folkhemsfunktionalistisk anda tillkom, men även områden för egnahemsbebyg-
gelse längs villagator i rutnätsmönster. Området har därav en blandad karaktär av 
flerbostadshus, villor och kedjehus. 
    Trots bebyggelsens blandade skala hålls den samman av det faktum att den till 
största delen består av 1940- och -50-talshus. Undantaget är ett gammalt timrat 
bostadshus och uthus i kvarteret Skogsåsen. Bostadshuset uppfördes som kopphus 
på 1870-talet och fungerade under en tid som epidemisjukstuga. Furugatan och 
Högalidsgatan domineras av tre kedjehuslängor, alla tre med snarlika starka karak-
tärsdrag. Den ena längan har dock förändrats genom tilläggsisolering och byte av 
fasadmaterial.
 De flesta villorna, undantaget de i Norrhammargatans östra kurva, har kvar sin 
tidsprägel. Villorna på Norrhammargatan samt Furugatans och Högalidgatans norra 
sidor vänder omväxlande gavel och långsida mot gatan. På alla tre gatornas norr-
sidor är husen placerade i zick-zackmönster, längre ifrån respektive närmare gatan. 

Tidigare epidemisjukstuga i kvarteret Skogs-
åsen.

Att tänka på:
• Vårda och underhåll husen med hänsyn till ursprunglig karaktär. Behåll tidsty-

piska och ursprungliga detaljer eller ersätt med liknande då byte krävs. 
• Välj ursprungligt tak- och fasadmaterial. 
• Välj fönster med samma material, storlek, indelning och öppningssätt som 

ursprungliga. Fönster med falska poster och fuskspröjsar är olämpligt.
• Ge tillbyggnader diskret placering och utforma i samspel med huvudbyggna-

den. Undvik framskjutande tillbyggnader mot gatan. 
• Avgränsa tomt mot gatan med häck eller smidesstaket av måttlig höjd. 

Välbevarade villor från 1950-talet, kvarteret Pilen. 
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41Gaturum
Gaturummets gränser är omsorgsfullt utformade med huggen kantsten på trotto-
arkanten och ofta är tomtens möte med gatan markerat med stenblock och/eller 
häckar. Krökningen av gatorna och de vitt skilda karaktärerna på gatornas båda 
sidor är viktiga. Lasarettsvägen har rester kvar av en allé som längs med sin 
sträckning skapar en tydlig och smakfull rumkaraktär. Dock finns här åtgärder 
att genomföra gällande markens beläggning som är av varierande kvalitet. Gatu-
bilden domineras på Furugatan och Högalidsgatan av kedjehuslängor som vänder 
gaveln mot gatan. Med deras avsaknad av förgårdsmark, entréer direkt mot gatan 
och små förskjutningar i fasadlivet ger de ett speciellt gaturum.    

Grönstruktur
Området sluttar vackert vilket tillsammans med ett ödmjukt förhållande till ter-
rängen och den sparade tallskogen ger det karaktär. Nivåskillnaderna och tallarna 
bidrar dessutom till att göra det levande och omväxlande. Mellan Granvägen och 
Norrhammargatan finns ett fint tillskott i form av ett skogsparti med till största 
delen uppvuxen tallskog som förstärker områdets lummiga karaktär. 

Björkallé i Lasarettsbacken.

Gatuparti, Högalidsgatan.

Att tänka på:
• Vårda gatubildens sammanhållna gröna prägel med träd, buskar och öppna 

gräsytor mot gatan.
• Bevara och vårda gatans inramning av häckar, träd och stenpartier. 
• Ge Lasarettsvägen ett tydligt gaturum som samspelar med omgivningen. En 

fortsättning av den befintliga allén kan förstärka rumskänslan. 
• Anpassa Lasarettsvägens beläggning så att enhetlighet skapas och markens 

struktur blir tydlig och lättförstådd. 
• Bevara det viktiga skogsområdet mellan Granvägen och Norrhammargatan. 
• Värna och vårda grönskan i de enskilda trädgårdarna. Var försiktig med alltför 

hastiga beslut om att fälla träd, det tar lång tid för nya att växa upp!

Skogsparti mellan kvarteren Lunden och 
Skogen.
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42 Aspen 2-7
Högalidsgatan
Kedjehus från 1951 av arkitekt Poul 

 Stampe. I princip i originalskick och ett 

fint exempel på 50-talets formspråk. Husen 

har tidstypiska detaljer som slätputsade fa-

sader, tegelomfattade entréer, tvåluftsföns-

ter med fast mittpost, dörrar och garagepor-

tar av trä samt branta sadeltak med lertegel. 

• Bevara husen med sammanhållen 

karaktär. Välj enhetliga tak- och 

fasadmaterial, färgsättning, fönster 

och dörrar. 

• Bevara takens lertegel. Tegelimite-

rande plåt är inte lämpligt.

• Bevara entréernas enkla utformning 

utan tak eller farstubro. 

  Nivå 2

Aspen 8-11 och 26 
Högalidsgatan 
Kedjehus från 1951 av arkitekt Poul 

Stampe. Ingår i en sammanhållen miljö 

med hus från samma tid. Längan har trots 

förändringar som byte av fasadbeklädnad 

och tilläggsisolering ett tidstypiskt form-

språk med branta sadeltak med lertegel, två-

luftsfönster med fast mittpost samt dörrar 

och garageportar av trä. 

• Bevara husen med sammanhållen ka-

raktär. Välj enhetliga tak- och fasadma-

terial, fönster, dörrar och färgsättning. 

• Bevara takens lertegel. Tegelimite-

rande plåt är inte lämpligt.

• Placera fönster i fasadliv.

• Bevara entréernas enkla utformning  

utan tak eller farstubro. 

  Nivå 2

Aspen 23
Åsgatan 7
Enfamiljshus från 1951 av arkitekt Torkel 

 Sjöström. Strukturputs och fönsteromfattningar 

av slätputs, brant sadeltak med lertegel, bur-

språk i trä, smidda altan-, bro- och balkong-

räcken, tvåluftsfönster med fast mittpost, ut-

byggnad av brunlaserad fjällpanel, originaldörr 

av trä. Fristående garage av brunlaserat trä. 

Trädgård med murad terrassering mot gatan. 

• Bevara takets lertegel. Tegelimite-

rande plåt är inte lämpligt.

• Bevara fasadens karaktär med struk-

turputs och slätputsade fönsteromfatt-

ningar.

• Bevara brunlaserade träytor.

• Eftersträva en mer ursprunglig färg-

sättning av trädetaljer. 

  Nivå 2
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43Pilen 1 
Högalidsgatan 24
Enfamiljshus från 1946. Ett stiligt inslag i 

rad av flera kulturhistoriskt värdefulla hus. 

Byggnaden har tidstypiska drag med två-

luftsfönster med fast mittpost, skärmtak ovan 

entré, fransk balkong av smide, sadeltak med 

enkupigt lertegel samt en altan i två plan 

med smitt räcke och betongpelare.

• Värna om byggnadens enkla karaktär 

vid underhåll och ombyggnad. 

• Bevara takets enkupiga lertegel. 

• Bevara fasadkaraktär med ljus slät-

puts utan fönsteromfattningar. Ge 

trä detaljer tidstypisk färgsättning. 

• Bevara entréns enkla utformning med 

litet skärmtak.

  Nivå 2

Pilen 2
Högalidsgatan 26
Enfamiljshus från 1950 med tidstypisk arki-

tektur och högt bevarandevärde. Huset har 

många fina detaljer i originalutförande som 

fasadputs med struktur och fönsteromfatt-

ningar av slätputs, tvåluftsfönster med fast 

mittpost, entrénisch av rött tegel, ytterdörr 

av trä med fönster samt balkongfront av 

korrugerad plåt.  

• Värna om byggnadens enkla karaktär 

vid underhåll och ombyggnad.

• Byt gärna till takmaterial anpassat till 

byggnadens tidsprägel.

• Bevara fasadens karaktär med mustigt 

avfärgad strukturputs med fönsterom-

fattningar i vit slätputs. Ge trädetaljer 

tidstypisk färgsättning. 

• Bevara entréns detaljutformning.

  Nivå 2

Pilen 3
Högalidsgatan 28
Enfamiljshus från 1951 av arkitekt E. Berge-

nudd med sparsmakad arkitektur och fina de-

taljer. Strukturputs med fönsteromfattningar 

i vit slätputs, lertegeltak, tvåluftsfönster med 

fast mittpost, smitt broräcke, originaldörr 

med stenomfattning, altan med tegelpelare 

och räcke av korrugerad plåt med smidesde-

taljer. Fristående garage samt skiffergångar. 

• Värna om byggnadens enkla karaktär 

vid underhåll och ombyggnad.

• Bevara takets lertegel. 

• Bevara fasadens karaktär med mustigt 

färgsatt strukturputs och vita fönster-

omfattningar av slätputs. 

• Bevara entréns detaljutformning.

• Bevara och vårda det fristående 

garaget.

  Nivå 2
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44 Pilen 4
Högalidsgatan 30
Enfamiljshus från 1951 av arkitekt Edvin 

Bergenudd med skickligt gestaltad till-

byggnad vid gaveln som låtit huset bevara 

sin tidstypiska form. Originaldetaljer som 

strukturputs med vita fönsteromfattningar 

av slätputs, tvåluftsfönster med fast mitt-

post, burspråk, lertegeltak, samt balkong-

räcke av korrugerad plåt förhöjer värdet. 

• Värna om byggnadens enkla karaktär 

vid underhåll och ombyggnad.

• Bevara takets lertegel. 

• Bevara fasadens karaktär med mustigt 

färgsatt strukturputs och vita fönster-

omfattningar av slätputs. 

• Bevara entréns detaljutformning.

• Bevara och vårda det fristående 

garaget.

  Nivå 2

Pilen 5
Högalidsgatan 32
Enfamiljshus från 1968 av arkitekt M. 

Sjöberg, Piteå. Ett i miljön avvikande hus 

med intressant tegelarkitektur som bryter 

av från de putsade husen. Välbevarade 

detaljer som entré och fönster mot gatan 

markerade av kakel, originaldörr av trä, 

glasbetong i sockel och vid entré, per-

spektivfönster samt papptak. 

• Välj svart papp vid byte av takbekläd-

nad. 

• Bevara fasadens karaktär med rött 

tegel och brunt kakel.

• Bevara entréns detaljutformning. 

• Skärmtak för bil är olämpligt. 

  Nivå 2

• Byt gärna till takmaterial anpassat 

till byggnadens tidsprägel.

• Bevara fasadens karaktär med 

strukturputs och fönsteromfatt-

ningar i slätputs.

• Bevara entréns enkla utformning.

• Skärmtak för bil är olämpligt. 

  Nivå 2

Skogen 9 
Furugatan 17
Enfamiljshus från 1953 med omsorgsfullt 

detaljarbete i den tidstypiskt ljusa struk-

turputsen, fönsteromfattningar i slätputs, 

perspektivfönster, tvåluftsfönster med fast 

mittpost, vädringsbalkong med smitt räcke 

samt garage med originalport i trä. En fin 

skifferbelagd gång leder upp till entrén. 
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45Skogen 17 
Lasaretts vägen 42 A-B
Två flerfamiljshus från 1954. Fina exem-

pel på folkhemsbyggen med tidstypiskt 

ljusa slätputsfasader, balkongfronter av 

finkorrugerad plåt, tvåluftsfönster med fast 

mittpost, perspektivfönster, skärmtak över 

entréer, kakel vid dörrar samt lertegeltak. 

• Bevara husen med sammanhållen 

karaktär. 

• Bevara fasadernas karaktär med 

ljus slätputs. Måla källarfönster i 

sockelfärgen.

• Undvik inglasning av balkonger. Om 

sådan ändå tillåts bör de befintliga 

balkongfronterna behållas.

  Nivå 2

Skogsåsen 2-6 och 7-10 
Furugatan 
Kedjehus från 1951 av arkitekt Poul 

Stampe. Välritat exempel på tidens arki-

tektoniska uttryck med originaldetaljer 

som lertegeltak, fönsterluckor, garage med 

vitslammat tegel, tvåluftsfönster med fast 

mittpost, tegelomfattade ytterdörrar samt 

garageportar med handtag av hamrat järn. 

• Bevara husen med sammanhållen 

 karaktär. Välj enhetligt tak- och fasad-

material, fönster och dörrar. 

• Bevara takens lertegel. Tegelimiterande 

plåt är olämpligt. Byt gärna ut nytt 

takmaterial till lertegel.

• Bevara entréernas enkla utformning 

utan tak eller farstubro. 

  Nivå 2

Skogsåsen 11
Högalidsgatan 17
Enfamiljshus från 1951 av arkitekt Torkel 

Sjöström med högt bevarandevärde 

genom sin originalitet. Karaktäristiska de-

taljer som slamfärgad locklistpanel, spröj-

sade tvåluftsfönster, fönsteromfattningar 

med överstycken, burspråk, brant sadeltak 

med enkupigt lertegel samt garage med 

träport med överljus. 

• Bevara takets enkupiga lertegel. 

Tegelimiterande plåt är olämpligt.

• Bevara fasadens karaktär med 

slamfärgad locklistpanel och spröj-

sade fönster med karaktäristiska 

omfattningar. 

• Skärmtak för bil är olämpligt.

  Nivå 2
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Skogsåsen 20 
Lasarettsvägen 38
Flerfamiljshus från 1959 typiskt för 

1950-talets små flerbostadshus. Välbe-

varat skick med strukturputsade fasader, 

assymetriska tvåluftsfönster med fast post, 

balkongfronter av finkorrugerad plåt, en-

tréparti av tegel och träpanel, ytterdörr av 

trä, lertegeltak samt burspråk på gaveln. 

• Bevara takets lertegel.

• Bevara fasadens karaktär med struk-

turputs och tegel.

• Bevara entréns detaljutformning.

• Inglasning av balkonger är inte 

lämpligt.

  Nivå 2

Skogsåsen 19 
Högalidsgatan 1
Timmerhus från 1870-talets mitt. En av 

få bevarade äldre timmerbyggnader på 

Norrböle och ett fint inslag i gatubilden. 

Byggnaden är viktig för områdets helhet 

liksom för lasarettets historia. Den har 

tidstypisk och väl bevarad sockel av hug-

gen sten, slamfärgad locklistpanel, spröjsa-

de korspostfönster med kraftigt profilerade 

överstycken, lunettfönster på ena gaveln 

samt skorstenar med profilerade krön. På 

fastigheten finns även ett timrat uthus av 

liknande karaktär som huvudbyggnaden.

• Bevara och vårda bostadshuset och 

uthuset pietetsfullt. 

• Välj som takmaterial rött lertegel, 

pannplåt eller svart papp. Tegeli-

miterande plåt är inte lämpligt. 

• Bevara fasadernas karaktär med 

stående locklistpanel, fönster i 

fasadliv och kraftigt profilerade 

fönsteromfattningar. Behandla 

fasaden med slamfärg. 

• Bevara och underhåll fönstren, al-

ternativt byt ut mot nya av samma 

material, storlek, indelning och 

öppningssätt som befintliga. 

• Skärmtak för bil är inte lämpligt. 

  Nivå 1
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Utsikten 7 
Furugatan 19
Enfamiljshus från 1959 ritat av arkitekt 

Hage Hansen. Huset är uppdelat i två 

byggnadskroppar, den ena med sadeltak 

med betongtegel och den andra med 

pulpettak täckt med papp och kopparplåt 

vid takfoten. Husen sammanlänkas av en 

inglasning med koppartak. Brunlaserade 

fönster samt entré med fönsterspaljé. 

Utsikten 5-6 
Furugatan 22 och 24
Kedjehus från 1953 uppförda av Myresjö-

hus. Husen utgör ett fint inslag i området 

med sina svängda entrébroar med smidda 

räcken, tegelomfattningar kring samt 

skärmtak över entréer, tvåluftsfönster med 

fast mittpost samt lertegel på branta sadel-

tak. Husen sammanlänkas av ett garage 

med pulpettak täckt med falsad skivplåt. 

• Bevara takens lertegel. Tegelimite-

rande plåt är inte lämpligt.

• Bevara entréernas detaljutformning.

• Skärmtak för bil är olämpligt.

  Nivå 2
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• Välj som takmaterial tvåkupigt 

lertegel, alternativt betongpannor 

på sadeltaket. Bevara pappen och 

koppar plåten på pulpettaket. 

• Bevara fasadens karaktär med rött 

tegel och brunlaserade fönster.

  Nivå 2



48 7. Flerbostadshus vid Norrbölegatan och 
 Oskarsvägen, 1940-60-tal

Bebyggelsen i kvarteren Hägglund och Granen består av trevånings hyreshus 
uppförda av Riksbyggen på 1940-talet respektive HSB på 1940- och 50-talet. 
Modernismens tankar om ljus, luft och god boendestandard för alla hade slagit 
igenom och stadsplanen ändrades för att detta område skulle kunna bebyggas 
med hyreshus eller egnahem istället för tvåvåningshus som planen föreskrev. 
    Husen från 1940-talet är alla orienterade i nord-sydlig riktning för maximalt 
ljusinfall, medan två av 1950-talshusen placerats i vinkel mot de andra för att 
skapa en mer gemytlig gårdsmiljö. De rosa- och gulfärgade putshusen vid Norr-
bölegatan är de som bäst behållit sin folkhemskaraktär, flera av de övriga har ge-
nomgått stora fasadförändringar – dörrar har bytts ut mot nya av aluminium och 
några av husen har fått inglasade hybrider mellan uterum och burspråk i söder. 
Nya gårdsbyggnader som sophus och öppna garage tar allt större plats. 
    Kvarteret Linden innehåller trevånings hyreshus i tegel byggda av HSB om-
kring 1960, grupperade kring en sluten innergård vilket ger en mörkare tillvaro. 
Husen har en tyngre karaktär än de i kvarteren söderut. 

Flerbostadshus i kvarteret Granen.

Att tänka på:
• Vårda och underhåll husen med hänsyn till ursprunglig karaktär. Bevara bygg-

nadsgruppernas sammanhållna karaktär. 
• Eftersträva ursprunglig fasadkaraktär och takmaterial. Bibehåll tidstypiska 

detaljer eller ersätt med liknande då byte krävs. Undvik aluminiumdörrar och 
överdimensionerade balkonger. 

• Välj fönster med samma material, storlek, indelning och öppningssätt som 
ursprungliga. Fönster med falska mittposter och fuskspröjsar är olämpligt.

• Förändringar och tillägg utformas med hänsyn till husgruppens karaktär och 
till stadsbilden, och underordnas när det gäller utrymme och placering. 

• Avgränsa tomt mot gatan med häck eller smidesstaket av måttlig höjd.

Flerbostadshus i kvarteret Hägglund.

N
or

rb
öl

eg
at

an
 o

ch
 O

sk
ar

sv
äg

en

48



49Gaturum
Gaturummen i området får dels kontakt med byggnadernas långsida och dels 
med deras gavelfasader, vilket ger gaturummet olika karaktär. Gavelfasaderna är 
indragna från gatan vilket minskar stadskänslan men ökar den gröna karaktären. 
Norrbölegatan är lång men kröker en smula enligt Lilienbergs plan från 1919. 
Detta ihop med grönskan ger ett varierande gaturum. Oskarsvägen är en bred 
gata som var tänkt som huvudgata in i området, men som inte fick sin tänkta 
fondbyggnad utan istället ett abrupt slut mot kvarteret Hägglund. Bredden på 
gatan ger idag ett mer kalt än storslaget intryck. 

Grönstruktur
Tomtgränserna markeras med låga häckar och de lummiga innergårdarna har 
god kontakt med gatan. Byggnaderna i kvarteret Granens västra del bidrar 
genom sina placeringar i form av ett långt öppet gårdsstråk till ett fint helhets-
intryck. I södra spetsen av kvarteret Odlingen ligger ett område som idag känns 
försummat. En del består av parkering, resten används som upplag för jord och 
grus. Det är ändå en ganska grön plats, det finns flera uppvuxna träd och buskar 
och borde med enkla medel kunna bli en mycket attraktivare plats än idag. 

Grönskande innergård, Granen 9.

Att tänka på: 
• Vårda gatubildens sammanhållna gröna prägel med träd, buskar och öppna 

gräsytor mot gatan. 
• Bryt ner Oskarsvägens stora bredd med uteslutande asfaltsytor till en mjukare 

helhet, t.ex. med alléträd, grön mittremsa, belysning etc. 
• Återskapa i någon mån platsen i södra spetsen av kvarteret Odlingen till ett 

utseende i samklang med de idéer som de tidiga stadsplanerna förmedlade. 
• Håll gårdarna i 1940- och 1950-talskvarteren öppna och bevara deras park-

karaktär. Vårda och förnya vid behov grönskan. Innergårdarna bör inte tas i 
anspråk för andra permanenta ändamål. 

Den breda men kala Oskarsvägen.

Innergård i kvarteret Linden.
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Granen 9 
Norrbölegatan
Två flerfamiljshus från 1944 som trots 

förändringar har behållit stora  kvaliteter. 

Tidstypisk och karaktäristiskt ljus slätputs 

samt små balkonger med fronter av kor-

rugerad plåt. Fasaddekorationerna andas 

mer 1990-tal än 40-tal.

• Bevara takens lertegel.

• Bevara fasadernas putskaraktär.

• Byt gärna till ytterdörrar av trä.

• Vid åtgärd av balkonger, tänk på 

att behålla deras små storlekar och 

tidstypiska fronter. 

  Nivå 2

Eken 8/Granen 1 
Oskarsvägen
Två flerfamiljshus från 1946 som bidrar 

till områdets fina helhetsintryck. Tidsty-

piskt ljust avfärgad slätputs, skärmtak över 

entréer, entrénischer av tegel samt små 

balkonger med fronter av korrugerad plåt 

och lätta smidesdetaljer. Fasaddekoratio-

nerna är mer karaktäristiska för 1990-talet.

• Bevara takens lertegel.

• Bevara fasadernas putskaraktär.

• Bevara entréernas enkla utformning 

med litet skärmtak. Byt gärna till 

ytterdörrar av trä.

• Vid åtgärd av balkonger, tänk på 

att behålla deras små storlekar och 

tidstypiska fronter. 

  Nivå 2

Granen 13 
Norrbölegatan
Två flerfamiljshus från 1945. Husen har 

förändrats genom nya balkonger och 

utbytta fönster och dörrar, men har trots 

detta bevarat en tidstypisk karaktär. De 

putsade fasaderna har en tidstypisk mustig 

kulör, taken är täckta med lertegel och 

entréerna markeras av små skärmtak. 

• Bevara takens lertegel.

• Bevara fasadernas putskaraktär.

• Bevara entréernas enkla utformning 

med litet skärmtak. Byt gärna till 

 ytterdörrar av trä.

  Nivå 2
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52 8. Radhus och villabebyggelse på Alhem, 1940-60-tal

Radhusbebyggelse på Alhem.

Att tänka på:
• Vårda och underhåll husen med hänsyn till ursprunglig karaktär. 
• Eftersträva vid fasadrenovering ursprunglig fasadkaraktär. Bibehåll tids-

typiska detaljer eller ersätt med liknande då byte krävs. Brunlaserade ytor 
behandlas lämpligen med opigmenterad lasyr för att inte mörkna.

• Välj ursprungligt takmaterial eller material anpassat till byggnadens tidsprägel. 
• Välj fönster med samma material, storlek, indelning och öppningssätt som 

ursprungliga. Fönster med falska poster och fuskspröjs är olämpligt.
• Ge radhusen i kvarteret Alhem tidstypisk färgsättning, men låt den vara 

 diversierad. Bevara entréernas enkla utformning utan tak eller farstubro. 
Välj i första hand papp som takbeläggning.

Alhemsskolan.
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I grönområdet mellan kvarteren Trädgården och Balkongen låg tidigare Alhems 
gård, ursprungligen Alder-Röjningen. Spår av den tidigare bebyggelsen kan ur-
skiljas i form av äldre planteringar av rönn och syren. Strax nedanför gården gick 
Boströmsbäcken. 
    I slutet av 1940-talet inlöste Skellefteå kommun Alhems gård och senare under 
1950-talet även omkringliggande mark och började därefter sälja tomter för vil-
labebyggelse i området. År 1968 blev Alhem det första område i Sverige där det 
byggdes grupphus med elektrisk uppvärmning. Husen projekterades av professor 
Bo Adamson, LTH, som 1988 myntade utrycket passivhus.
    I slutet av 1960-talet och början av 1970-talet började bebyggelsen klättra 
upp på Huvudberget och området kom att bli en riktig gräddhylla med för tiden 
moder na hus med tidstypiska fasader i vitt mexitegel och brunlaserad träpanel. 
Delar av kvarteren har än idag behållit sin ursprungliga karaktär. 



53Gaturum
Gaturummet är typiskt för 1960- och 70-talen med väl avgränsande trottoarer, 
som dock tillsammans med asfaltsbeläggningen ger ett något stelt intryck. 
Gatorna följer den kuperade terrängen och vindlar sig uppför Huvudbergets syd-
västra sluttning. Kantgatan som ligger vid Huvudbergets fot har endast trottoar 
på en sida. Detta i kombination med mötet det ovårdade grönområdet söder om 
gatan gör att gaturummet upplevs som upplöst och odefinierat. 

Grönstruktur
Alhem ligger på en sydsluttning i kuperad terräng, vilket ger ett omväxlande 
landskap där skog, ängar och träddungar tillsammans skapar öppna och slutna 
rum. Grönskan har sparats till stor del och delar tillsammans med terrängen upp 
Alhem i fyra olika delområden. Huvudberget i området är ett omtyckt frilufts-
område. På 1930-talet tillkom här en hoppbacke som bl.a. användes vid Svenska 
Skidspelen 1957. Hoppbackarna är dock rivna idag. Mellan Alhem och Norr-
backa finns även ett grönområde med lekpark.

Gatuvy från Kantgatan. 

Att tänka på: 
• Vårda gatubildens sammanhållna gröna prägel med träd, buskar och öppna 

gräsytor mot gatan.
• Ge Kantgatan en välbehövlig översyn och strama upp den mot söder så att 

den får en tydlig avgränsning.
• Avgränsa tomt mot gatan med häck eller smidesstaket av måttlig höjd. 

 Undvik villaliknande staket. Plank är ett främmande inslag i denna miljö.
• Värna och vårda grönskan i de enskilda trädgårdarna. Var försiktig med alltför 

hastiga beslut om att fälla träd, det tar lång tid för nya att växa upp!

Gång/cykelväg vid radhusen i 
kvarteret Alhem. Ra
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Liten parkliknande plats vid Alhemsskolan.



54 Alhem 1
Torsgatan 21
Låg- och mellanstadium från 1964 med 

en hög gymnastikbyggnad med fasader av 

gult tegel och fönsterband under takfoten, 

samt en lägre skolbyggnad med fasader 

klädda med stående träpanel. Båda hus-

kropparna har tidstypiskt flacka tak.

• Bevara om möjligt de flacka taken av 

stilhistoriska skäl.

• Bevara fasadernas karaktär med 

gult tegel, fönsterband och stående 

träpanel.

  Nivå 2

Balkongen 2 
Slåttervägen 17
Enfamiljshus från 1963 med karaktäris-

tiska detaljer som burspråk och altannisch 

med gult tegel. Huset har tidstypiskt 

betongtegel på taket och rött tegel på fasa-

derna. Entrén markeras av gult tegel och är 

försedd med ett litet skärmtak.

Balkongen 4
Slåttervägen 21
Enfamiljshus från 1962 med sadeltak täckt 

med betongtegel, fasad klädd med rött 

tegel, vitputsat entréparti, altannisch med 

brunlaserad panel och vitmålade fönster i 

brun karm. Originaldörr och garageport är 

bevarade. 

• Välj vid byte av takbeklädnad i första 

hand betong- eller lertegel.

• Bevara fasadens karaktär med rött 

tegel och brunlaserad panel. 

  Nivå 2

• Välj vid byte av takbeklädnad i 

första hand betong- eller lertegel.

• Bevara fasadens karaktär med rött 

och gult tegel.

• Bevara entréns detaljutformning.

  Nivå 2
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55Blocket 1
Blockvägen 23
Enfamiljshus från 1971 i vinkel med flackt 

pulpettak. Fasaden är tidstypiskt klädd 

med mexitegel och brunlaserad panel. De 

brunlaserade fönstren saknar spröjs. 

• Bevara det flacka pulpettaket. 

• Bevara fasadens karaktär med mexite-

gel och brunlaserad panel.

  Nivå 2

Branten 2
Blockvägen 3
Enfamiljshus från 1966 i suterräng med 

platt tak. Fasaderna är klädda med mexi-

tegel och brunlaserad panel. De brunlase-

rade fönstren saknar spröjs. Den bevarade 

originalytterdörren ger entrén karaktär. 

• Bevara det platta taket. 

• Bevara fasadens karaktär med mexi-

tegel och brunlaserad panel.

• Bevara entréns detaljutformning.

  Nivå 2

Branten 3
Blockvägen 5
Enfamiljshus från 1970 byggt i suterräng 

med flackt pulpettak. Fasaden är klädd 

med rött fasadtegel, takfoten markeras av 

brunlaserad panel och entrén är försedd 

med ett litet skärmtak. Fönster och yt-

terdörr har bytts ut, men husets tidstypiska 

karaktär har bevarats. 

• Bevara det flacka pulpettaket.

• Bevara fasadens karaktär med rött 

tegel och brunlaserad panel. 

• Bevara entrén med litet skärmtak.

  Nivå 2
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56 Flaggstången 6
Axvägen 11
Enfamiljshus från 1961 med tidstypisk 

arkitektur som sadeltak klätt med betong-

tegel, fasader klädda med rött tegel, altan-

nisch klädd med brunlaserad panel samt 

brunlaserade fönster utan spröjs. Entrén 

har ett skärmtak samt ett smitt broräcke. 

Garaget är klätt med brunlaserad panel. 

• Välj vid byte av takbeklädnad i första 

hand betong- eller lertegel.

• Bevara fasadens karaktär med rött 

tegel och brunlaserad panel. 

• Byt gärna ut nya fönster av plåt mot 

mer tidstypiska av brunlaserat trä.

• Bevara entréns detaljutformning.

  Nivå 2

Kullen 2
Kullavägen 10
Enfamiljshus från 1962 uppfört i vinkel 

med flackt pulpettak. Fasaden är klädd 

med liggande brunlaserad panel som 

målats vit i altannischen. Fönstren är 

vita och saknar spröjs. Originaldörr och 

garageport har bevarats liksom skärmtaket 

över entrén.

• Bevara det flacka pulpettaket. 

• Bevara fasadens karaktär med brun-

laserad panel. 

• Bevara entréns detaljutformning.

  Nivå 2
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57Kullen 4
Kullavägen 6
Enfamiljshus från 1963 ritat av ingenjör 

Berth Ekvall, Skellefteå. Huset utgör med 

sin intressanta arkitektur ett unikt hus i 

området och det flacka motfallstaket ger 

byggnaden dess speciella karaktär. Fasa-

derna är tidstypiskt klädda med vitslam-

mat fasadtegel samt brunlaserad panel och 

fönstren är vita, förutom perspektivfönst-

ren mot gatan som är blå. En vägg klädd 

med skiffer ger entrén karaktär. 

• Bevara motfallstaket av stilhistoriska 

skäl. 

• Bevara fasadens karaktär med vit-

slammat fasadtegel och brunlaserad 

panel samt vita fönster. 

• Bevara entréns detaljutformning.

  Nivå 1

Skogsbrynet 1 
Kantgatan 3
Enfamiljshus från 1969 byggt i vinkel 

och suterräng med tidstypisk fasad av 

mexitegel och brunlaserad stående panel. 

Det flacka valmade sadeltaket är klätt 

med shingel, fönstren som är brunlaserade 

saknar spröjs. Den ursprungliga ytterdör-

ren av ädelträ är bevarad.

• Bevara takbeläggningen av shingel. 

• Bevara fasadens karaktär med mexi-

tegel och brunlaserad panel. 

• Byt gärna till mer tidstypiska garage-

portar.

  Nivå 2
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Toppen 2
Blockvägen 4
Enfamiljshus från 1967 uppdelat i två 

kubiska huskroppar med pulpettak. Fasa-

den är tidstypiskt klädd med mexitegel, 

takfoten och entrén markeras av brunlase-

rad panel. De brunlaserade fönstren saknar 

spröjs, ytterdörren av ädelträ är bevarad. 

Byggnaden är fint anpassad till terrängen.

• Bevara de flacka pulpettaken och 

ursprungligt takmaterial.

• Bevara fasadens karaktär med mexi-

tegel och brunlaserad panel. 

• Byt gärna ut nyare fönster av plåt mot 

äldre fönstertyp med bågar av brun-

laserat trä.

  Nivå 2

Skogsbrynet 5 
Kantgatan 11
Enfamiljshus från 1971 ritat av arkitekt 

Hieko Becker-Sassenhof, Piteå. Huset har 

karaktärsskapande arkitektur med fasader 

klädda med vitmålat fasadtegel, vitputsad 

sockelvåning och balkong klädd med svart 

stående panel. Balkongen har ett vackert 

smitt räcke. De tidstypiskt oljade fönstren 

har bytts ut mot nya vita bågar.

• Bevara det flacka pulpettaket av 

stilhistoriska skäl. 

• Bevara fasadens karaktär med vitmå-

lat fasadtegel, svart panel och vit puts. 

• Byt gärna till ytter dörr av oljat ädelträ 

samt oljade fönster som bättre passar 

husets tidsprägel.

  Nivå 2

Stugan 7 
Slåttervägen 32
Enfamiljshus från 1964. Sadeltaket 

är klätt med betongtegel och fasaden 

med gult tegel och brunlaserad stående 

träpanel. Fönstren är vitmålade med brun 

karm. Originaldörren och garageporten har 

bevarats. 

• Välj vid byte av takbeklädnad i första 

hand betong- eller lertegel.

• Bevara fasadens karaktär med gult 

tegel och brunlaserad panel. 

  Nivå 2
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59Toppen 7 
Blockvägen 14
Enfamiljshus från 1967 med tidstypisk 

arkitektur. Fasaden är klädd med mexi-

tegel och brunlaserad panel. Fönstren är 

brunlaserade och försedda med vädrings-

lucka. Originalportarna till garage och 

soprum har bevarats. 

• Bevara det flacka pulpettaket. 

• Bevara fasadens karaktär med mexi-

tegel och brunlaserad panel. 

  Nivå 2
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60 9. Skolområdet Norrhammar, 1950-tal

Området består av Norrhammarskolan i kvarteret Utsikten samt av förskolan på 
Bygget 2. I kvarteret Utsikten finns idag även ett transformatorhus, en modern 
anläggning som ersatt en äldre byggnad för samma ändamål som uppfördes när 
stadens kraftverk kom till. 
    Norrhammarskolan uppfördes som grundskola 1953. Före skolans uppförande 
kallades området för Stenhammarskiftet och var då bebyggt med ett antal mindre 
hemman. När skolan anlades hade den elever från alla tre stadier. År 1954 togs 
två lågstadiebyggnader i bruk och 1958 utökades skolan med en paviljong. År 
1961 tillkom en gymnastikbyggnad och 1972 den nya högstadiedelen. Skolan 
har en fin helhetsverkan och placering på tomten. Många detaljer är välgjorda 
hantverk, ännu i originalskick.
  Förskolan på Bygget 2 är en byggnad bestående av flera huskroppar i olika 
höjder. Den flacka taklutningen, de stora fönstren med oregelbunden placering 
och formvariation samt uppdelningen av huset i flera enheter känns allt typiskt 
för 1990-talet. Det är ett nytt bidrag som både samspelar väl med och bryter 
av mot den äldre bebyggelsen. Trots vägen mellan är den upplevda kontakten 
 mellan förskola och skola god.

Grundskola från 1953.

Att tänka på:
• Vårda och underhåll husen med hänsyn till ursprunglig karaktär.
• Eftersträva ursprunglig fasadkaraktär och takmaterial. Behåll tidstypiska och 

ursprungliga detaljer eller ersätt med liknande då byte krävs. 
• Välj fönster med samma material, storlek, indelning och öppningssätt som 

ursprungliga. Fönster med falska mittposter och fuskspröjsar är olämpligt.
• Förändringar och tillägg utformas med hänsyn till husets karaktär och till 

stadsbilden och underordnas när det gäller utrymme och placering. 
• Avgränsa tomt mot gatan med häck eller smidesstaket av måttlig höjd. 

Norrhammarskolans matsal från 1953. 
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61Gaturum
Gaturummet utgör en väldigt liten del av området som framförallt består av 
skolgårdsyta samt genomkorsas av gång- och cykelvägar och någon infart. De 
asfalterade skolgårdsytorna växlas med grönskande gräsmattor för lek, sparade 
tallar och lummiga björkar. Gång- och cykelvägen norr om skoltomten utgör en 
fortsättning på Stenkilsgatan.

Grönstruktur
Mellan Granvägen och Norhammargatan finns ett skogsparti med till största 
delen uppvuxen tallskog. Partiet är ett fint tillskott som förstärker områdets lum-
miga karaktär. 

Parkeringsplats, kvarteret Bygget.

Skogsparti väster om Norrhammarskolan.

Att tänka på:
• Vårda områdets sammanhållna gröna prägel med träd, buskar och öppna 

gräsytor.
• Bevara det viktiga skogsområdet mellan Granvägen och Norrhammargatan.
• Vårda och utveckla skolgårdsytorna. 

Gång/cykelväg av grus, söder 
om Norrhammarskolan.
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62 Bygget 2 
Klockarbergsvägen 60
Förskola från 2001 ritat av arkitekt Rolf 

Marklund, Consultec. Ett nytt bidrag till 

området som med sin karaktäristiska form 

bryter av mot och kompletterar den äldre 

bebyggelsen. Byggnaden har fina detaljer 

som stående slamfärgad träpanel samt 

flacka sadeltak och pulpettak täckta med 

bandplåt.

• Bevara takens bandplåt. 

• Behandla vid underhåll fasadpanelen 

med Falu rödfärg.

  Nivå 2

Utsikten 21 
Vitbergsvägen 19
Skolbyggnad med matsal från 1953 av 

arkitekt Edvin Bergenudd. Ett viktigt land-

märke med högt bevarandevärde som trots 

flera om- och tillbyggnader har välbeva-

rade originaldetaljer som perspektivfönster 

med och utan spröjs, putsade burspråk 

samt dekorativt murade detaljer.

• Bevara de för huset karaktäristiska 

perspektivfönstren samt fasadens 

 detaljutformning med dekorativt 

murade hörnkedjor och takfot. 

• Byt gärna till dörrar av trä.

  Nivå 2

Utsikten 21
Vitbergsvägen
Expedition och småskola från 1953 av 

arkitekt Edvin Bergenudd. Ursprungligen 

två byggnader varav den ena rivits. Den 

kvarvarande är en lågmäld byggnad med 

tidstypisk arkitektur och intressanta origi-

naldetaljer som utsmyckning vid entré och 

stora perspektivfönster mot söder.

• Bevara det flacka sadeltaket och dess 

tunna uttryck.

• Bevara fasadens karaktär med rött 

tegel, skiffer och perspektivfönster. 

  Nivå 2
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63Utsikten 21 
Granvägen 18
Paviljong från 1958 uppdelad i flera 

volymer och ritad av stadsarkitekt Bengt 

Brunnström. En lågmäld men intressant 

byggnad med välbevarade och karaktäris-

tiska detaljer som pulpettak samt fasader 

klädda med rött tegel och liggande panel.

• Bevara pulpettaken av stilhistoriska 

skäl.

• Bevara fasadens karaktär med rött 

tegel och liggande panel. 

  Nivå 2

• Bevara fasadens strikta karaktär.

• Bevara och underhåll de fasta sol-

skydden i trä.

• Fullfölj omfärgning av fönster och 

mellanstycken som påbörjats på 

västra sidan.

 Nivå 2

Utsikten 21 
Högalids gatan 25 
Skolbyggnad från 1972 av arkitekt Bo Tjern-

ström. Byggnaden avslutar skolområdet mot 

söder. Med sina rena former och spännande 

materialmöten (tegel, puts/sten, plåt, trä) full-

följer byggnaden den röda tegeltradition som 

kännetecknar skolan, men är också tydligt ett 

tillägg från sin tid. 
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64 10. Flerbostadshus vid Torsgatan, 1950-60-tal

Kvarteren i området har en tydlig gemensam karaktär med uteslutande putsade 
trevåningshus grupperade kring kvadratiska gårdar. På Yxan 7 uppförde Riks-
byggen 1951 åtta lamellhus. Bebyggelsen var en reaktion mot funktionalismens 
idé om upplösta kvarter, vilket visar sig i gårdsmiljöerna. Färgsättningen har för-
ändrats, men följer 1950-talets milda färgskala. Fasaddekorationerna vid entréerna 
andas dock mer 1990-tal. Byggnaderna har trots nya dörrar och djupare balkong-
er tidstypisk karaktär. Överdimensionerade gårdshus stör dock rumbildningen.
    Musseronen var Skellefteås största bostadskomplex när det bebyggdes av HSB 
1952. Förändringar som nya fönster och ytterdörrar, överdimensionerade skärm-
tak över entréer och nya större balkonger har förvanskat byggnadernas ursprung-
liga karaktär och innergården upplevs idag som relativt ödslig.
     I kvarteret Björksoppen tog Riksbyggen och HSB 1962 steg mot tidens idé 
om grannskapscentrum – stadsdelar med egna centrum anpassade efter dem 
som bor där – när man tillsammans lät bygga sex husgrupper med gemensamt 
centrum. Riksbyggens hus är anpassade till terrängen och färgsatta i dåtidens 
mustiga kulörer. Mycket av originalets förtjänster finns kvar, trots utbytta dörrar 
och fönster och tilläggsisolerade fasader. HSB:s hus har i jämförelse en kyligare 
färgsättning, samt påtagligt större balkonger och några av dessa hus har i sen tid 
fått otidsenliga fasaddekorationer.

Lamellhus på Musseronen 3.

Att tänka på:
• Vårda och underhåll byggnaderna med hänsyn till ursprunglig karaktär. Bevara 

tidstypiska detaljer eller ersätt med nya likadana om byte krävs. 
• Bevara husgrupperna som sammanhållna miljöer. Kräv samlade lösningar för 

respektive husgrupp vid förändringar och kompletteringar.
• Välj fönster med samma material, storlek, indelning och öppningssätt som 

ursprungliga. Fönster med falska mittposter och fuskspröjsar är inte lämpligt.
• Anpassa utformning och placering av eventuella komplementbyggnader till 

huvudbyggnaden och miljön.

Lamellhus på Björksoppen 8.
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65Gaturum
Gaturummen i området får dels kontakt med byggnadernas långsida och dels 
med deras gavelfasader, vilket ger gaturummet olika karaktär. Husen är indragna 
från gatan vilket minskar stadskänslan men ökar den gröna karaktären. År 1933 
färdigställdes den nya Kågevägen, den s.k. betongvägen, byggd av Skånska 
Cement, på sin tid världens nordligaste betongväg. Kågevägen är smal och av-
skärmas mot E4 med uppvuxna lövträd medan Torsgatan är en bredare väg utan 
tydliga avgränsningar. 

Grönstruktur
I kvarteret Yxan finns en liten park, karaktäristisk för 1950-talet, med skulpturen 
”Västerbottenskvinna” av Ferdinand Welz, inköpt 1955. Norr om Eddahallen i 
kvarteret Eddan finns också en lummig och välskött park som är en av stadens 
mest välbesökta. Trots sin ringa storlek har den platser med mycket varierande 
karaktär. Större delen av parken upptas av minigolfbana, blomrabatter och min-
dre buskar och träd, omgärdade av högre växtlighet. Innergårdarna i kvarteret 
Björksoppen är välskötta med uppvuxna träd och buskar som bidrar till det 
positiva intrycket. Parkeringsplatser har dock trängt undan en del av de tidigare 
gårdsytorna, både i kvarteret Björksoppen liksom i Yxan och Musseronen.

Grönska i kvarteret Yxan.

Att tänka på:
• Bevara den natur och landskapsbild som gaturummet erbjuder. 
• Bevara och utveckla innergårdarnas parkkaraktär. Vårda och förnya deras 

grönska vid behov. Innergårdarna bör inte tas i anspråk för andra permanenta 
ändamål. 

• Komplettera asfalterade förgårdar och parkeringsytor med grönska.
• Avgränsa tomt mot gatan med häck eller tidstypiskt staket av måttlig höjd.
• Bevara och utveckla parken norr om Eddahallen så att den förblir en attraktiv 

plats.

Innergård med parkkaraktär på Björk soppen 7.

Innergård på Björksoppen 8.
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66

Yxan 7
Hyttlidgatan/Vallgatan
Åtta flerfamiljshus från 1951, representativa 

för tidens lamellhus med framförallt väl 

bevarade entréfasader. Byggnaderna har 

tidstypiska slätputsfasader i milt gula, gröna 

och rosa nyanser, flacka sadeltak täckta med 

lertegel samt små skärmtak över entréer. 

• Bevara takens lertegel. 

• Bevara fasader med puts i tidstypisk 

färg. 

• Bevara entréernas enkla utformning 

med litet skärmtak. Byt gärna till 

dörrar av trä.

 Nivå 2

Björksoppen 7 
Kågevägen
Tio flerfamiljshus från 1962 som med sina 

slätputsfasader, entrépartier med skiffer, 

små balkonger med fronter av finkorruge-

rad plåt, flacka sadeltak täckta med papp 

samt samstämmiga färgsättning i mustigt 

grönt, gult och rödrosa är representativa 

för det sena 1950-talets lamellhus. 

• Bevara svart papp som takmaterial.

• Bevara fasader med puts i tidstypisk 

färg. 

• Bevara entréernas detaljutformning 

med skiffer. Byt gärna till dörrar av trä.

• Inglasning av balkonger är olämpligt. 

 Nivå 2
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68 11. Flerbostadshus vid Läkarvägen, 1950-60-tal

Området hålls samman av Läkarvägens u-sväng och består helt av trevånings 
hyreshus. Den södra delen av området, kvarteret Läkaren, bebyggdes 1953 av 
HSB och byggnaderna är ett typexempel på tidens ideal med modernistiskt ljusa 
exteriörer i puts och lägenheter som är luftiga och släpper in gott om dagsljus. 
Stilmässigt representerar dessa hus en övergång från 1930-talets strikta funktio-
nalism till ett formspråk som hämtar inspiration från tidigare epoker som 20-tals-
klassicismen och nationalromantiken, s.k. New Empiricism eller New Humanism. 
    Husen uppfördes på jungfrulig mark och fram till 1960-talet utgjorde Läkarvägen 
en återvändsgränd medan resten av området var obebyggt och nyttjades av Skytte-
gillet, en av Skellefteås äldsta idrottsföreningar, bildad 1863. Här hade föreningen 
banor för snabbskjutning och närstridsskjutning samt 100- och 300-metersbanor. 
Senare förlängdes Läkarvägen och fick den u-sväng den idag har. 
    År 1964 bebyggdes kvarteren Sköterskan, Skyttegillet och Paviljongen av 
HSB och Riksbyggen vilket innebar att Skyttegillet fick lämna området för att 
göra plats för bostäder. De nya byggnaderna fick ett betydligt tyngre formspråk 
än de putsade 1950-talshusen med mörkt tegel och infällda balkonger, vilket ger 
en mörkare tillvaro både ute och inne. I väster vänder sig entréerna mot skogen, 
vilket ger en naturnära men folktom gård. 

Putsade hus från 1950-talet, kvarteret 
Läkaren.

Flerbostadshus med tegelfasad, kvarteret 
Paviljongen.

Att tänka på:
• Vårda och underhåll byggnaderna med hänsyn till ursprunglig karaktär. Bevara 

tidstypiska detaljer eller ersätt med liknande om byte krävs. 
• Bevara husgrupperna som sammanhållna miljöer. Kräv samlade lösningar för 

respektive husgrupp vid förändringar och kompletteringar.
• Välj fönster med samma material, storlek, indelning och öppningssätt som 

ursprungliga. Fönster med falska mittposter och fuskspröjsar är olämpligt. 
• Anpassa utformning och placering av komplementbyggnader till huvudbygg-

naden och miljön.

68
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69Gaturum
Läkarvägens gaturum är en aning ödsligt och saknar gränser. Lasarettsvägen har 
däremot rester kvar av en allé som längs med sin sträckning skapar en tydlig och 
smakfull rumkaraktär. Dock finns här åtgärder att genomföra gällande markens 
beläggning som saknar enhetlighet och är av klart varierande kvalitet. 

Grönstruktur
Kvarteret Läkaren har en fin gårdsmiljö med anknytning till skogen, men ändå 
inte sluten mot gatan och övriga byggnader. På innergården finns friskulpturen 
”Björnhona med ungar”, utförd av Ferdinand Welz och inköpt av HSB 1954. 
En stor del omsorg har även lagts ned på innergården i kvarteret Paviljongen 
där stenmurar och sparade träd finns. Genom gårdens öppna hörn känns platsen 
öppen och tillåtande. I Paviljongens östra del har man lyckats särskilt bra med 
detaljerna. 

Grönska i kvarteret Sköterskan.

Stenläggning mot gatan, kvarteret Pavil-
jongen.

Skulptur på innergården, Läkaren 1.

Att tänka på:
• Utveckla och förtydliga Läkarvägens gaturum så att det får en sammanhållen 

grön prägel med träd, buskar och öppna gräsytor mot gatan.
• Ge Lasarettsvägen ett tydligt rum som samspelar med omgivningen. En fort-

sättning av den befintliga allén kan förstärka gaturummet. 
• Anpassa Lasarettsvägens beläggning så att enlighet skapas och markens struk-

tur blir tydlig och lättförstådd.
• Bevara och underhåll innergårdarnas parkkaraktär. Vårda och förnya deras 

grönska vid behov. Innergårdarna bör inte tas i anspråk för andra permanenta 
ändamål. 

• Komplettera asfalterade förgårdar och ödsliga parkeringsytor med grönska. 
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Paviljongen 3/ 
Skyttegillet 1 
Läkarvägen
Åtta flerfamiljshus från 1964 med tids-

typiskt tungt men omsorgsfullt utformat 

formspråk. Originaldetaljer som små 

skärmtak över entréer samt flacka sadeltak 

täckta med kopparplåt. Bra exempel på 

transparenta balkonginglasningar, tyvärr 

har balkongfronterna bytts ut mot nya. 

• Bevara kopparplåten som tak-

material. 

• Bevara entréernas enkla utformning 

med litet skärmtak. Byt gärna till 

dörrar av trä.

  Nivå 2

Läkaren 1
Läkarvägen/Norrhammargatan
Sex flerfamiljshus från 1953 med karak-

täristiskt ljusa putsfasader. Byggnaderna 

har trots förändringar som nya takmate-

rial, dörrar av aluminium och mindre väl 

anpassade skärmtak över entréerna bevarat 

sina tidstypiska proportioner och uttryck. 

Färgsättningen har även förändrats, men 

fungerar väl med husens tidsuttryck.

• Byt gärna till takmaterial anpassat 

till byggnadernas tidsprägel.

• Bevara fasadernas karaktär med ljus 

slätputs.

• Byt gärna till dörrar av trä.

  Nivå 2
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72 12. Villabebyggelse på Eriksberg, 1950-60-tal

Den äldsta befintliga bebyggelsen på Eriksberg, på 1800-talet kallat Hyttliden, 
uppfördes i början av 1900-talet och hade ursprungligen agrar prägel med ekono-
mibyggnader för lantbruket och mangårdsbyggnader omgivna av odlingsmark. 
Idag återstår främst bostadshus från tiden, men även några enstaka uthus. 
    På 1940-talet började tomter avstyckas i området för villabebyggelse. Nya 
trender på 1950-talet medförde lite friare byggande och tidens villabyggande 
karaktäriseras av en betydligt större variation än tidigare decennier. Det ekono-
miska läget gjorde att man hade råd att bygga större hus, vilket gjorde hus i ett 
och ett halvt våningsplan vanligt. Både rött och gult tegel var vanligt som fasad-
material och på taken fanns betongpannorna som alternativ till lerteglet. Mycket 
av utförandet skedde genom självbygge.
    Idag består området till största delen av tegelhus i 1½ våning, men även trähus 
i 1½ våning, samt tegelhus i ett plan förekommer. De högre husen ligger i en ring 
runt de lägre. Kännetecknande är även att vartannat hus är indraget från gatan. 
Bebyggelsen är småskalig och stor omsorg har lagts vid detaljer där varje hus har 
individuell utformning. Många av husen har genomgått renoveringar med varie-
rande resultat. Området upplevs idag ändå som enhetligt med några få undantag. 

Välbevarad entré från 1950-talet.

Äldre mangårdsbyggnad, kv Brödtickan.

Att tänka på:
• Vårda och underhåll hus och trädgårdar med hänsyn till ursprunglig karaktär. 
• Välj i första hand lertegel eller betongpannor som takmaterial. Tegelimiteran-

de plåt är olämpligt i denna materialmässigt väl sammanhållna miljö, särskilt 
på väl exponerade takfall.

• Eftersträva vid fasadrenovering fasadens ursprungliga karaktär. Bevara och 
vårda tidstypiska detaljer. Tillför inte för byggnaden främmande snickerier.

• Välj fönster med samma material, storlek, indelning och öppningssätt som 
ursprungliga. Falska mittposter och fuskspröjsar är inte lämpligt.

• Ge komplementbyggnader en utformning och placering som är anpassad till 
huvudbyggnaden. Undvik överdimensionerade garage och tillbyggnader. 

• Avgränsa tomt mot gatan med häck, buskar eller tidstypiskt staket. 
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73Gaturum
Husen har grupperats så att vartannat placeras fram mot gatan och vartannat 
indraget från gatan, vilket ger gaturummet en luftig känsla. Senare tiders tillägg 
av garage framme vid gatan har dock delvis tagit udden av varannanprincipen. 
Gaturummet är i regel tydligt avgränsat med tomter som avslutas mot gatan med 
låga häckar, tidstypiska staket av trä eller smide eller omsorgsfullt utformade 
stenpartier. Mötet mellan trottoar och gata sker med huggen kantsten. I öster 
splittras gaturummet då Jägarvägen saknar tillräckliga väggar i form av träd 
eller byggnader. Trottoarkanterna av huggen kantsten byts här ut mot moderna 
stenar av cement, vilket i jämförelse ger ett stelt och tråkigt intryck.

Grönstruktur
Stor hänsyn har tagits till sluttningen och växtligheten, med många fina träd-
gårdar som resultat. Sparad tallskog är ett vanligt inslag i området och gör att 
speciellt tomterna i norr och väster får en fin anknytning till skogen. Söderläget 
ger ett bra mikroklimat, vilket märks i de välvuxna trädgårdarna vars lummig-
het, häckar och gatunära träd ger gatan en grön inramning. 

Skogstomtskaraktär på Lingonstigen.

Tidstypiskt smidesstaket från 1950-talet.

Angränsning mot gatan i form av stenparti.

Att tänka på:
• Ta hänsyn till den ursprungliga intentionen med området. Bibehåll skogs-

tomtskaraktären. 
• Vårda gatubildens sammanhållna gröna prägel med träd, buskar och öppna 

gräsytor mot gatan.
• Bevara och vårda gatans inramning av häckar, träd och stenpartier.
• Utnyttja terrängen till att skapa tydliga gränser, exempelvis genom stenpartier 

och nivåskillnader. 
• Värna och vårda grönskan i de enskilda trädgårdarna. Var försiktig med allt-

för hastiga beslut om att fälla träd, det tar lång tid för nya att växa upp!
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Brödtickan 2
Mossgatan 10
Enfamiljshus från 1955. Tidstypiskt exem-

pel på en 50-talsvilla. Välbevarade origi-

nalfönster med två lufter och fast mittpost, 

fönsteromfattningar av tegel, garage med 

liggande fjällpanel, bro med smitt räcke 

samt brant sadeltak med tvåkupigt lertegel. 

• Bevara takets lertegel. 

• Bevara garagets fjällpanel. Ge 

panelen en tidstypisk färgsättning i 

brun lasyr. 

• Skärmtak för bil är olämpligt.

  Nivå 2

Brödtickan 1
Vitbergsvägen 40
Mangårdsbyggnad från 1922 som är ett 

av få äldre inslag i området och bidrar 

positivt till gatubilden. Byggnaden har 

genomgått flera förändringar, bl.a. byte av 

fasad- och takbeklädnad och fönster samt 

utbyggnad, men har trots det bibehållit en 

ålderdomlig karaktär.

• Anpassa tak- och fasadmaterial 

efter byggnadens tidsprägel.

• Måla i första hand huset med Falu 

rödfärg, i andra hand med helmatt 

färg i faluröd kulör.

• Byt gärna till äldre fönstertyp med 

två lufter, äkta spröjs och utåt-

gående bågar av trä.

  Nivå 2

Brödtickan 6
Mossgatan 18
Enfamiljshus från 1955 som är typiskt 

för området och ger det karaktär. Huset 

har väl bevarade tvåluftsfönster med fast 

mittpost, smitt broräcke, skärmtak över en-

tré, tegelomfattad ytterdörr, brand sadeltak 

med lertegel samt garage med brunlaserad 

liggande fjällpanel och originalport i trä.

• Bevara takets lertegel.

• Ge fönster och vindskivor en 

mer tidstypisk färgsättning i vitt. 

Brunlaserade fasadytor underhålls 

lämpligen med opigmenterad lasyr 

för att undvika att de mörknar.

• Skärmtak för bil är olämpligt. 

  Nivå 2
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75Champinjonen 4 
Folkparksgatan 7
Enfamiljshus från 1958. Ett avvikande 

men värdefullt inslag i miljön med intres-

santa detaljer som kvadratiska tvålufts-

fönster med spröjs och fast mittpost i 

karaktäristisk fönstersättning samt fasad 

klädd med locklistpanel med tunn relief.  

Trädgården samspelar väl med byggnaden. 

• Bevara fasadens karaktär med föns-

ter i fasadliv och panel med tunn 

ribb. Undvik midjeband. 

• Tillför inte för huset främmande 

snickeridetaljer. 

  Nivå 2

Champinjonen 18
Vitbergsvägen 36
Enfamiljshus från 1960 av ingenjör Björn 

Svensson. Ett för området unikt etagehus 

med originell och intressant arkitektur. 

Många oförvanskade och karaktäristiska 

originaldetaljer som fasad av vit slätputs 

blandat med gult tegel, ytterdörr av ädel-

trä, mörklaserade fönster, tak av falsad 

skivplåt i järn, altannisch med metall-

spaljé samt kopparplåt under fönster mot 

trädgården. 

• Bevara takets järnplåt.

• Bevara fasadens karaktär med vit 

slätputs, gult tegel, bruna fönster 

och kopparplåt under fönster.

• Bevara entréns enkla utformning.

• Skärmtak för bil är olämpligt.

  Nivå 1
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76 Riskan 3
Risgatan 14
Ursprungligt tvåfamiljshus från 1957. Ett 

välbevarat exempel på en trävilla från 

tiden med tidstypisk locklistpanel i tunn 

relief, tvåluftsfönster med fast mittpost, 

ytterdörr av ädelträ med fönster av etsat 

glas, smitt trappräcke till entrén, skärmtak 

buret av smidda vridna stolpar samt ett 

cykelskjul av spontad panel. 

• Bevara fasadens karaktär med fönster 

i fasadliv och panel med tunn ribb. 

Undvik midjeband. 

• Bevara entréns detaljutformning.

• Skärmtak för bil är olämpligt. 

• Bevara det tidstypiska cykelskjulet.

  Nivå 2

Riskan 7
Risgatan 22
Ursprungligt tvåfamiljshus från 1955. Ett 

oförvanskat exempel på en hustyp som var 

vanlig vid tiden, med många välbevade 

detaljer som locklistpanel med tunn relief, 

litet skärmtak över entré, garageport i 

originalutförande samt tvåluftsfönster med 

fast mittpost. Byggnaden har en tidstypisk 

enkelhet som bör bevaras intakt. 

• Bevara fasadens karaktär med fönster 

i fasadliv och panel med tunn ribb. 

Undvik midjeband. 

• Bevara entréns enkla utformning.

• Skärmtak för bil är olämpligt.

  Nivå 2

Riskan 9
Jägarvägen 37
Enfamiljshus från 1955. Ett trivsamt 

hus som utgör blickfång i korsningen 

Jägarvägen/Mossgatan. Bevarade origi-

naldetaljer som snedställd bro med smitt 

räcke, skärmtak över entré, tegelomfattad 

ytterdörr, lertegeltak, garage klätt med stå-

ende fasspontpanel, garageport av trä samt 

balkongfront av finkorrugerad plåt. 

• Bevara takets lertegel.

• Bevara entréns detaljutformning.

• Bevara stående fasspontpanel som 

fasadmaterial på garaget. Ge panelen 

en tidstypisk färgsättning i brun lasyr. 

• Skärmtak för bil är olämpligt. 

  Nivå 2
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Rosenhättan 1-5
Lingonstigen 
Fem kedjehus från 1956 ritade av arkitekt 

Uno Nygren. En trivsam länga som ger 

karaktär åt stadsdelen. Tyvärr har samman-

hållningen mellan de olika husen börjat 

degenerera genom förändringar som till-

byggnader och nya materialval. Tidstypis-

ka detaljer som liggande fjällpanel och den 

originella takvinkeln är ännu bevarade.

Riskan 13
Mossgatan 15
Enfamiljshus från 1955. Fint exempel på en 

hustyp som var vanlig vid byggnadstiden 

med flera väl bevarade originaldetaljer 

som snedställd entrébro med smitt räcke, 

tvåluftsfönster med fast mittpost, panel 

under fönster på baksida samt altannisch 

med brunlaserat innertak. Trädgård med 

skiffergång samt trappa av glaserat tegel. 

• Bevara takets lertegel.

• Ge panel under fönster en tidstypisk 

färgsättning i brun lasyr. Brunlase-

rade fasadytor underhålls lämpligen 

med opigmenterad lasyr för att 

undvika att de mörknar.

• Bevara entréns detaljutformning.

• Skärmtak för bil är olämpligt. 

  Nivå 2

Rödmossan 5
Lingonstigen 13
Enfamiljshus från 1961 med sparsmakad 

arkitektur. Fina detaljer som perspektiv-

fönster med assymetrisk spröjs, altannisch 

med räcke av träpanel och tegelpelare, 

fönsterluckor, småspröjsade källarfönster, 

entré med tak vilande på tegelpelare, ler-

tegeltak samt gargeport i trä. 

• Bevara takets lertegel.

• Bevara fönsterluckorna och ge dem 

och andra trädetaljer tidstypisk 

färgsättning.

• Bevara entréns detaljutformning.

• Skärmtak för bil är olämpligt. 

  Nivå 2

• Välj enhetliga fasad- och takmate-

rial, fönster, dörrar och färgsättning. 

• Byt gärna till takmaterial anpassat 

till byggnadernas tidsprägel.

• Bevara entréernas enkla utformning 

utan farstubro. 

• Skärmtak för bil är olämpligt. 

  Nivå 2
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78 Rödmossan 6
Lingonstigen 11
Enfamiljshus från 1961, karaktäristiskt 

placerad bakom tillbyggd carport. Huset har 

tidstypisk arkitektur och högt bevarande-

värde. Fasaderna är klädda med mexitegel, 

de brunlaserade fönstren saknar spröjs och 

poster. En altannisch finns på baksidan. 

• Bevara fasadernas mexitegel. 

• Ge altannischens panel en tidstypisk 

färgsättning i brun lasyr. 

  Nivå 2

Sandsoppen 6
Vitbergsvägen 35
Mangårdsbyggnad från 1924 som utgör 

fond för Häggbomsgatan. Byggnaden är ett 

av få äldre inslag i området och är viktig 

för dess diversitet. Tidstypiska drag som 

brutet tak med röd falsad skivplåt utan 

förskjutna skarvar, delvis korspostfönster 

med småspröjsade rutor upptill samt stuprör 

med skarpa böjar.  

• Bevara takbeklädnad och stuprör. 

• Bevara originalfönster, alternativt byt 

ut till nya likadana. Byt gärna ut nya 

fönster till lika original med utåtgå-

ende bågar av trä.  

• Välj fasadbeklädnad anpassad till 

byggnadens tidsprägel.  

• Bevara och vårda gårdshuset.

   Nivå 2

Sandsoppen 4
Vitbergsvägen 37
Enfamiljshus från 1962, tidstypiskt 

uppdelad i två huskroppar anpassade till 

terrängen. Taken är flacka pulpettak täckta 

med kopparplåt som dragits ner över tak-

foten. Fasaderna är klädda med rött tegel. 

Fönstren är av varierande format och vita.

• Bevara de flacka pulpettaken och 

deras taktäckning av kopparplåt.

• Bevara fasadens karaktär med rött 

tegel.

  Nivå 2
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Sandsoppen 8
Vitbergsvägen 31
Enfamiljshus från 1974. Ett fint exempel 

på 1970-talets arkitektur i originalskick. 

Huset utnyttjar terrängen väl genom 

tidstypisk uppdelning i två huskroppar 

med nivåskillnad. Fasaderna är klädda med 

mexitegel, de pappklädda pulpettaken har 

brunlaserad träpanel på sidorna, fönstren 

saknar spröjs och poster. 

• Välj vid byte av takbeklädnad 

ursprungligt material.

• Bevara mexitegelfasaderna. 

• Ge tillbyggnader och skärmtak för 

bil en tillbakadragen placering mot 

gården och utforma i samspel med 

huvudbyggnaden.

  Nivå 2

Sandsoppen 9
Lingonstigen 2 
Enfamiljshus från 1956. Ett fint exempel 

på 1950-talets sparsmakade arkitektur 

med välbevarade detaljer som spritputsad 

fasad, tvåluftsfönster med fast mittpost, 

originaldörrar i trä, stenomfattning runt 

ytterdörr samt korrugerat bakongräcke med 

smidesdetaljer.

• Byt gärna till takmaterial anpassat till 

byggnadens tidsprägel.

• Ge byggnaden en tidstypisk färgsätt-

ning.

• Skärmtak för bil är olämpligt.  

 Nivå 2

79

Sandsoppen 15
Lingonstigen 14
Enfamiljshus från 1955. Ett trivsamt hus 

med ursprunglig karaktär och proportioner. 

Väl bevarade originaldetaljer som altan-

nisch av tegel med smitt räcke, balkong 

av korrugerad plåt med smidesdetaljer, 

lertegeltak, skärmtak över entré samt tegel-

omfattning kring ytterdörr. 

• Bevara takets lertegel.

• Ge fönster en tidstypisk färgsättning 

i vitt. Spröjsar är olämpligt.

• Skärmtak för bil är olämpligt.  

 Nivå 2



80 Skivlingen 6
Lavgatan 20
Enfamiljshus från 1957 som med sin spar-

smakade arkitektur är karaktäristiskt för 

området. Huset är i stort sett i originalskick 

med bevarade detaljer som tvåluftsfönster 

med fast mittpost, smitt broräcke, brunla-

serad fjällpanel på garage, garageport i trä 

samt putsad altannisch med pelare i tegel. 

• Bevara entréns enkla utformning.

• Bevara garagets liggande fjällpanel. 

Behandla brunlaserade fasadytor med 

opigmenterad lasyr för att undvika att 

de mörknar.

• Skärmtak för bil är olämpligt.

  Nivå 2

Skivlingen 15
Risgatan 11
Enfamiljshus från 1955. Ett fint och 

oförvanskat exempel på en vanlig hustyp 

på 1950-talet. Intressanta och tidstypiska 

detaljer som lertegeltak, tegelomfattade 

tvåluftsfönster med fast mittpost, perspek-

tivfönster i burspråk med glimmerputs samt 

en putsad altannisch med tegelpelare.

• Bevara fasadens karaktär med rött 

tegel och glimmerputs.

• Undvik att tillföra för hustypen 

främmande snickeridetaljer.

• Skärmtak för bil är olämpligt. 

  Nivå 2
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Smörsoppen 1
Risgatan 2
Enfamiljshus från 1955. Ett värdefullt in-

slag i området som får en lite udda karaktär 

av sin ovanliga entré. Många originalde-

taljer som ytterdörr av ädelträ, skärmtak 

av kopparplåt vilande på pyloner av sten, 

burspråk i brunlaserat trä, smidda balkong- 

och altanräcken samt originalgarageport.

• Bevara och vårda entréens detalj-

utformning.

• Skärmtak för bil är olämpligt. 

  Nivå 2
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81Smörsoppen 2
Risgatan 4
Enfamiljshus från 1955. En väl bevarad 

byggnad som är karaktäristisk för sin tid 

och ett viktigt inslag i den samlade miljön. 

Intressanta detaljer som tvåluftsfönster 

med fast mittpost, smitt räcke till entré och 

balkong samt burspråk. En altan har byggts 

till vid ena gaveln på ett diskret och väl 

anpassat sätt.

• Bevara entréns enla utformning med 

litet skärmtak och smitt räcke.

• Skärmtak för bil är olämpligt. 

  Nivå 2

Smörsoppen 3
Risgatan 6
Enfamiljshus från 1955. Ett fint inslag i rad 

bland flera kulturhistoriskt värdefulla hus. 

Tidstypiskt ljus putsfasad, tvåluftsfönster 

med fast mittpost, litet skärmtak över entré 

samt smitt räcke till entrébro.

• Bevara fasadens karaktär med ljust 

avfärgad puts.

• Bevara entréns enkla utformning med 

litet skärmtak och smitt räcke.

• Skärmtak för bil är olämpligt. 

  Nivå 2
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Ängen 1
Lavgatan 1
Enfamiljshus från 1958 med högt bevaran-

devärde p.g.a. renodlad 1950-talskaraktär. 

Många fina och väl bevarade originaldetal-

jer som tvåluftsfönster med fast mittpost, 

perspektivfönster med assymetrisk spröjs, 

garageport i trä samt kaklad altannisch med 

pelare i tegel. Fin uppvuxen trädgård.

• Bevara det för huset karaktäristiska 

perspektivfönstret mot gatan.

• Ge vägg klädd med träpanel tidstypisk 

behandling med brun lasyr. 

• Bevara altanens karaktär med kaklade 

väggar.

• Skärmtak för bil är olämpligt. 

  Nivå 2



82 13. Radhus och villabebyggelse vid Granvägen, 
  1 960-tal

Byggandet i området påbörjades i kvarteret Lunden där några fristående villor 
började uppföras på Granvägens södra sida i början av 1960-talet. Villorna är i 
tegel eller trä och flera av dem är uppdelade i flera huskroppar i olika plan och 
med pulpettak med olika flacka eller branta takvinklar.
    Denna första bebyggelse följdes snart av tre radhuslängor i kvarteren Gläntan 
och Häggen. Radhusen är byggda i tegel i en våning och anknyter i stil till vil-
lorna. Längorna ger ett sakligt och sammanhängande intryck med lite förmark 
mot gatan och en större bakgård. Det mesta är ännu intakt på husen: enkla, platta 
takutsprång markerar ingången, fasadmaterialet är orört, dörrarna är dock utbytta 
i de flesta fall. 
     Bebyggelsen i de tre kvarteren hålls samman av den låga skalan, takvinklarna, 
materialvalet och Granvägens u-sväng. Det är en fin, enhetlig gata med låga 
välklippta häckar eller i vissa fall enkla, bruna trästaket.
     

Radhus efter Granvägen.

Att tänka på:
• Vårda och underhåll husen med hänsyn till ursprunglig karaktär. 
• Eftersträva ursprunglig fasadkaraktär och takmaterial. Behåll tidstypiska 

detaljer eller ersätt med liknande då byte krävs. Undvik snickarglädje.
• Välj fönster med samma material, storlek, indelning och öppningssätt som 

ursprungliga. Fönster med falska mittposter och fuskspröjsar är olämpligt. 
• Ge tillbyggnader diskret placering och utforma i samspel med huvudbygg-

naden. Undvik framskjutande tillbyggnader mot gatan samt förstukvistar. 
• Skärmtak för bil är olämpligt i denna tätbebyggda miljö med knappt till-

tagen förgårdsmark.

Välbevarad 1960-talsvilla, Lunden 6.
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83Gaturum
Anknytningen mellan tomt och gata är fint utförd på Granvägen där både 
radhuslängornas förgårdar och flera av villorna inramas av välklippta häckar. 
Lasaretts vägen har rester kvar av en allé som längs sin sträckning skapar en 
tydlig och smakfull rumskaraktär. Dock finns här åtgärder att genomföra gäl-
lande markens beläggning som saknar enhetlighet och är av klart varierande 
kvalitet. 

Grönstruktur
Grönskan i området består av sparad tallskog, enstaka lövträd och grönskande 
häckar mot vägen. Innergården mellan radhuslängorna i kvarteret Häggen har en 
lummig grönska och fina tidstypiska skiffergångar, men då gården är skyddad 
från gatan bidrar den mindre till helhetsupplevelsen av området. Mellan Gran-
vägen och Norrhammargatan finns ett skogsparti med till största delen uppvuxen 
tallskog. Det är ett fint tillskott som förstärker områdets lummiga karaktär. 

Skogsparti med uppvuxen tallskog.

Skiffergång i kvarteret Häggen.

Grönskande förgårdsmark på Granvägen.

Att tänka på:
• Vårda och vidareutveckla gatubildens sammanhållna gröna prägel med träd, 

buskar och öppna gräsytor mot gatan.
• Ge Lasarettsvägen ett tydligt rum som samspelar med omgivningen. En fort-

sättning av den befintliga allén kan förstärka gaturummet. 
• Anpassa Lasarettsvägens beläggning, så att enlighet skapas och markens 

struktur blir tydlig och lättförstådd. 
• Bevara det viktiga skogsområdet mellan Granvägen och Norrhammargatan i 

enlighet med de generella riktlinjerna.
• Vårda den gröna prägeln i innergården i kvarteret Häggen. 
• Värna och vårda grönskan i de enskilda trädgårdarna. Var försiktig med alltför 

hastiga beslut om att fälla träd, det tar lång tid för nya att växa upp!
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84 Gläntan 2-4/
Häggen 2-6, 7-11 
Granvägen 
Tre radhuslängor från 1961 ritade av 

arkitekt Lars Hultberg. Byggnaderna har 

tidstypiska pulpettak täckta med papp, 

fjällpanel på baksidan av husen, skärmtak 

över entréer, smidda broräcken, tvålufts-

fönster med fast mittpost samt brunlaserad 

panel över garageport och fönster.

• Bevara husen med sammanhållen 

karaktär. Välj enhetliga tak- och 

fasadmaterial, fönster och dörrar. 

• Bevara den öppna, sammanhållna 

karaktären på gården mellan läng-

orna. Undvik tydligt avskärmande 

avgränsningar mellan tomterna.

  Nivå 2

Lunden 6
Granvägen 4
Enfamiljshus från 1961 ritat av byggnads-

ingenjör E. Wikström. Huset har tidsty-

pisk arkitektur och högt bevarandevärde. 

Det består av två huskroppar, med brant 

respektive flackt pulpettak. Karaktäristiska 

detaljer som brunlaserad lockpanel under 

takfot, smitt broräcke, sidoljus av glasbe-

tong vid ytterdörr samt perspektivfönster. 

• Välj i första hand kopparplåt som 

takmaterial, alternativt papp. 

• Bevara entréns enkla utformning.

• Behandla brunlaserade fasadytor 

med opigmenterad lasyr för att 

hindra att de mörknar.

  Nivå 2
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86 14. Flerbostadshus på Erikslid, 1990-tal

Det man kallar Erikslid består egentligen av två separata hyreshusområden för-
enade med en inglasad gångbro. Både Morellstigen i rött tegel och Annastigen i 
gult tegel kännetecknas av sammanflätade gårdsmiljöer med slingrande stråk.
 Områdena har drag av borggårdar som ringar in och skapar bilfria innergår-
dar. Annastigen består av två ljusa huskroppar med klassicerande drag och med 
tydliga postmoderna stilelement. Husen ligger ovanpå ett parkeringsgarage med 
affärer i suterrängplanet och har direktkontakt med naturen i norr. Morellstigen 
gestaltades som en avslutning av Norrböle, med inspiration från bl.a. skolans 
röda tegel. Utstickande gavlar markerar entréerna och ger insynsskydd mellan 
lägenheterna. Avskurna hörn är typiskt. Låga socklar ger tillgänglighet, men 
också mer insyn. 
 Här skulle byggas 1700 bostäder, men bara några hundra blev färdiga och 
Eriks lid blev ett stadsdelscentrum utan stadsdel. Servicen består av vård, livs-
medel och handel med skola och förskola i direkt närhet. Nya bostäder planeras i 
norr. Punkthuset i väster är samtida, men har ett annat formspråk.

Flerbostadshus i kvarteret Eriksbo.

Karaktäristisk innergård, kvarteret Eriksbo.

Att tänka på:
• Erikslid behöver omkringliggande bostäder. Komplettera området med en- och 

flerfamiljsboenden.
• Vårda och underhåll hus och innergårdar med hänsyn till ursprunglig karaktär, 

men var inte rädd för variation.
• Värna färgskalan (gult med gröna och vita detaljer resp. rött med vita detaljer)
• Välj fönster med samma material, storlek, indelning och öppningssätt som ur-

sprungliga. Falska mittposter och fuskspröjs är olämpligt.
• Bevara innergårdarna bilfria.
• Bevara de slingrande stråken.
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87Gaturum
Från Erikslidsrondellen löper Klockarbergsleden i öst-västlig riktning och 
Lasarettsvägen i sydlig riktning. I norr slutar trafikapparaten i ingenting. 
Erikslids rondellen ligger i två kvadranter omgiven av bostäder (Morellstigen 
och Annastigen) och de övriga två verksamheter (bussgarage och tekniska 
installationer). Bostäderna ligger en våning upp från Klockarbergsleden. Genom 
Erikslid löper ett offentligt gång- och cykelstråk.

Gång- och cykelbro av Leif Bolter, Stockholm.

Grönska i kvarteret Bygget.

Grönskande innergård i kvarteret Bygget.

Att tänka på:
• Förena områdets naturvärden och funktion som rekreationsområde med ny 

bostadsbebyggelse.
• Utveckla Erikslid som en av Vitbergsområdets entréer.
• Ny exploatering måste ta hänsyn till Vitbergets naturvärden och helheten i 

friluftsområdet.
• De tekniska installationerna i kvarteret Dalkläppen är en barriär mellan 

 Erikslid och Klockardalen och bör ersättas.
• Värna Klockarberget som tätortsnära skog för boende på Norrböle.

Grönstruktur
Annastigen har direktkontakt med Vitbergsområdets motionsspår och stigar i 
norr och Klockardalsbacken i väst. Detta är omistligt ur rekreations- och land-
skapsbildssynpunkt. Eventuella nya bostadsområden bör spara gröna korridorer 
för såväl natur som människor och ges en utformning där bostäderna integreras 
i naturmiljön. Om befintliga motionsspår och stigar måste ges nya sträckningar 
ska de också ansluta till dagens bostadsområden. Gångbron är för Morellstigen 
en viktig led till naturen via Annastigen. Bägge områdena har tämligen lummiga 
inner gårdar. Punkthuset har god kontakt med Klockarbergets tätortsnära skog.
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88 Lidgärdet 3
Läkarvägen 10/
Lasarettsvägen 36
Punkthus från 1989 av arkitekt Per Tobé. 

Med sina fjorton våningsplan utgör bygg-

naden ett landmärke i området, samtidigt 

som det står nära tallarna. Den klinker-

klädda fasaden och taket i aluminium 

tillsammans med glaspartierna gör att 

huset skiftar karaktär över dygnet. 

• Bevara takmaterialets blanka karaktär.

• Vårda klinker som fasadmaterial.

• Bevara fasadens mosiakmönster.

  Nivå 2
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90 15. Offentlig bebyggelse vid lasarettet, 1910-90-tal

De äldsta delarna av lasarettet stod färdiga 1915, högt belägna på Klockarbergets 
sydsluttning med sanatoriekänsla och 110 vårdplatser. Den ursprungliga huvud-
byggnaden ritades av arkitekt Ernst Stenhammar, med senare större och mindre 
tillägg av arkitekterna C.G. Carlstedt, Svante Öhman och Birgitta Edberg. 
    De olika huskropparnas gestaltning speglar idealen vid den aktuella byggnads-
tiden. De har dock överlag en storskalighet som står i kontrast till byggnaderna 
österut mot Norra Järnvägsgatan. Hela komplexet domineras av centralbygg-
naden i sex våningar. I komplexet finns även några byggnader som sticker ut 
arkitektoniskt och dessa är barnkliniken, psykiatriska kliniken vid Klockarbergs-
vägen samt den v-formade centralbyggnaden. 
    Lasarettet var som störst kring mitten av 1990-talet då en del av den nordliga 
huskroppen revs. Endast en mindre del mot norr, samt den kvarvarande överlä-
karvillan har sparade detaljer från lasarettets äldsta tid. I övrigt har det skett en 
mängd förändringar genom på- och ombyggnader, fönsterbyten m.m. De skilda 
stil arterna hos byggnaderna bör man så långt möjligt ta hänsyn till vid underhåll 
och ombyggnader. 

Att tänka på:
• Vårda och underhåll området och byggnaderna med hänsyn till 

ursprunglig karaktär. Bevara tidstypiska detaljer.
• Välj fönster med samma material, storlek, indelning och öpp-

ningssätt som ursprungliga. 
• Placera eventuella tillägg med respekt för befintliga gårds- och 

rumbildningar.  Anpassa utformning till huvudbyggnaden och 
miljön. 
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91Gaturum
Lasarettsvägen har kvar rester av en allé som längs med sin sträckning skapar 
en tydlig och smakfull rumskaraktär. Dock finns här åtgärder att genomföra 
gällande markens beläggning som saknar enhetlighet och är av klart varierande 
kvalitet. 

Grönstruktur
Ursprunligen bestod en stor del av grönmiljön kring lasarettsbebyggelsen av 
åkermark och grönsaksland. Närmast överläkarvillan fanns även en park anlagd. 
Allt detta är dock borta idag och har till stor del ersatts av gräsmattor utan annan 
utsmyckning än några högvuxna tallar och lövträd. Det som finns kvar är några 
äldre äppel- och körsbärsträd nedanför överläkarvillan. Den yttre miljön är dock 
överlag god och bör vidmakthållas. 

Barr- och lövträd vid lasarettets huvudentré. 

Cykelväg nedanför lasarettet.

Att tänka på:
• Vårda gatubildens sammanhållna gröna prägel med träd, buskar och öppna 

gräsytor mot gatan.
• Ge Lasarettsvägen ett tydligt rum som samspelar med omgivningen. En fort-

sättning av den befintliga allén kan förstärka gaturummet.
• Anpassa beläggningen av Lasarettsvägen så att enhetlighet skapas och att 

 markens struktur blir tydlig och lättförstådd.
• Bevara och underhåll lasarettmiljöns parkkaraktär. Vårda och förnya dess 

grönska vid behov. 
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Lasarettet 2
Lasarettsvägen 29 B
Bisättningshus ritat 1959 av Carl-Gustaf 

Carlstedt med karaktäristisk och intressant 

arkitektur. Huset är tidstypiskt uppdelat 

i flera kroppar, fasaderna klädda med 

rött tegel och de flacka pulpettaken med 

kopparplåt. De ursprungliga portarna av 

ädelträ har bevarats. 

• Bevara taktäckningen av kopparplåt.

• Bevara fasadens karaktär med rött 

tegel och detaljer i kopparplåt.

• Bevara entréns enkla utformning.

  Nivå 2

Lasarettet 2
Lasarettsvägen 29 A
Överläkarvilla från 1914 uppförd i en 

ganska stram nationalromantik med karak-

täristiska ljust putsade fasader med enkla 

ritsade utsmyckningar, korspostfönster i 

bottenvåningen samt tvåluftsfönster i över-

våningen och tak av falsad plåt. Byggna-

den omgavs tidigare av en park anläggning.

• Bevara takets falsade plåt.

• Bevara fasadens putsade karaktär 

med ritsade utsmyckningar. 

• Vippfönster, falska poster och fusk-

spröjsar är inte lämpligt.

  Nivå 2

Lasarettet 2
Klockarbergsvägen 20

Psykiatrisk klinik från 1980 ritad av 

arkitekt Svante Öhman. En byggnad som 

nyttjar terrängen och där flyglarna i vinkel 

öppnar sig utåt. De många taken skär var-

andra och bildar distinkta former. Det röda 

teglet varvas med träpanel och glaspartier.

• Utbyggnader bör inordna sig i den 

öppna formen.

• Bevara den distinkta takformen, till-

lägg bör underordna sig.

• Bevara taktäckningen av kopparplåt.

• Bevara fasadens karaktär med rött 

tegel och detaljer i kopparplåt.

  Nivå 2
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94 16. Övriga områden

Områdena har en blandad karaktär av industri, offentlig verksamhet och villa-
bebyggelse. Till de äldsta anläggningarna hör Folkets Park som slog upp sina 
portar 1936. 1973 invigdes stadens nya Folkets Hus i parken efter att ha legat 
i korsningen Storgatan/Viktoriagatan och 1991 genomgick huset en omfat-
tande om- och tillbyggnad och fick nya kurs- och konferenslokaler samt en stor 
dans-, konsert- och kongresslokal ritad av arkitekt Ove Nilsson. Samma år som 
Folkets park startades uppfördes en s.k. spårstuga på Vitbergets södra sluttning. 
Vitbergs stugan har sedan dess byggts om och till i flera omgångar och i senare tid 
blivit en uppskattad restaurang. 
    1966 invigdes Skellefteå AIK:s hemarena Skellefteå Isstadion intill folkpar-
ken och 2007 genomgick även den en omfattande om- och tillbyggnad, ritad av 
Rolf Marklund, Consultec, och Skellefteå Kraft köpte rättigheten till namnet 
Skellefteå Kraft Arena. Vid slutet av 1980-talet profilerade sig Skellefteå från 
idrottsstad till arrangörsstad med skid-SM 1988 som första större evenemanget. 
Till SM uppfördes ett skidkansli på campingplatsen. 
    Norr om Mullberget ligger ett industriområdet vars äldsta bebyggelse är från 
1960-talet. Mullberget var tidigare bebyggt till stor del, men idag finns bara tre 
av gårdarna kvar, däribland den nationalromantiska Villa Berga som dock har 
förändrats genom ombyggnader. Från den äldre bebyggelsen finns terrasser kvar 
i väster i anslutning till Mullbergsvägen.

Entrén till Folkets Park.

Skellefteå Kraft Arena.

Att tänka på:
• Vårda och underhåll området och byggnaderna med hänsyn 

till ursprunglig karaktär. Bevara tidstypiska detaljer.
• Välj fönster med samma material, storlek, indelning och 

öppningssätt som ursprungliga. 
• Placera eventuella tillägg med respekt för befintliga gårds- 

och rumsbildningar, och anpassa utformningen till huvud-
byggnaden och miljön. 
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Det nordöstra området består till stora delar av asfalterade parkeringsytor. Till 
exempel parkeringen vid Skellefteå Kraft Arena har dock en fin grönska i form 
av strängar av rosenbuskar planterade mellan parkeringsraderna som ger en 
välbehövlig uppmjukning medan parkeringen framför Folkets park upplevs 
som mer ödslig och kal. Vägarna inom industriområdet vid Mullberget har en 
alltigenom osentimental karaktär.

Grönstruktur
1952 fick Skellefteå Skidklubb drätselkammarens medgivande att anlägga en 
slalombacke på Vitberget. Backens centrala läge har gjort den populär och den 
utgör en viktig del av det nordöstra områdets grönstruktur. 1961 startade fru 
Anna Stina Stenlund camping nedanför slalombacken och 1985 tillkom Vit-
bergsbadet där intill. Idag bidrar badet och campingen gemensamt fint till områ-
dets grönska. Mullberget bidrar med sin lummighet, främst i form av uppvuxen 
tallskog, välbehövligt till det sydöstra områdets grönstruktur och mjukar upp 
industriområdets hårda intryck. I nordväst Vitbergets motionsspår och stigar vilka 
är omistliga ur rekreationssynpunkt.

Vitbergsstugan.

Vitbergsbadet.

Att tänka på:
• Vårda miljöns sammanhållna gröna prägel med träd, buskar och öppna 

 gräsytor mot gatan.
• Vårda och utveckla de gröna ytorna inom Vitbergsbadet, slalombacken och 

campingen.
• Komplettera asfalterade parkeringsytor med grönska. 
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Skellefteå camping, entré.



96 Maskinen 9
S. Järnvägsgatan 47 

Kontorslokal från 1964 som minner 

om områdets äldre industriella historia. 

Byggnaden har tidstypiskt flackt tak 

och karaktäristiska fasader av gult tegel 

med detaljer i grönt kakel. Originalytter-

dörrarna av ädelträ har bytts ut mot 

 moderna aluminium dörrar.

• Bevara takets flacka vinkel av stil-

historiska skäl.

• Bevara fasadens karaktär med gult 

tegel och detaljer i kakel.

• Byt gärna till entrédörrar anpassade 

till byggnadens tidsprägel.

  Nivå 2
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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. Förhoppningen 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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99Fönster
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 
påverkar 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 
profilerade, och fönsterglas var fram 
till 1920-talet munblåst – det var 
alltså lite ojämnt med små blåsor i 
glasmassan. 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 mitt-
post, 1940-tal.

Sexdelat fönster utan foder, 
1920-tal.

Perspektivfönster, 1950-tal. Fönster med vädringslucka, 
1960-tal.
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100 Dörrar och portar
Husets dörrar är även de viktiga tidsdokument som ger 
huset karaktär, spara därför om möjligt originaldörren. 
Den gamla ytterdörren kan ofta användas vid en ombygg-
nad – eventuellt kan man komplettera med en ny innerdörr 
i samma dörrkarm eller förstärka och isolera den gamla 
dörren från insidan. Nya lås går också att sätta i gamla 
dörrar. 

Om dörren ändå behöver bytas, försök då hålla original-
dörrens storlek, proportioner och färgskala. En ny dörr 
med liknande utseende, men med förbättrad värmeisole-
ring och säkerhet kan beställas från lokala snickerier. 

Många hus har ofta bearbetade omfattningar runt entrén 
som berättar om tidens mode, material känsla och hant-
verkskunnande. Dessa bör därför bevaras så långt möjligt.

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

Pardörr med överljus och rikt detaljerad om-
fattning, 1800-tal. 

Enkeldörr med glasad överdel, 
1920-tal.

Spegeldörr med lunettfönster, 
1990-tal.

Modern dörr av ädelträ, 2000-tal.
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101Färger
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.

Fä
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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 fasa-
der 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.



102 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. Tegelfasad, 1950-tal. 
Putsad fasad och slätputsad 
fönster omfattning, 1950-tal.Eternitklädd fasad, 1950-tal.

Lockpanel, 1990-tal.
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103Tak
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.

Falsat plåttak, 1900-tal.

Tvåkupigt lertegeltak, 1930-tal. 

Inklädd takfot, 1800-tal.

Omvikt takfot, 1920-tal.
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104 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, 
1900-tal.

Traditionellt trästaket, 1800-1900. 

Smitt broräcke, 1950-tal. 
     

Modernt trästaket, 2000-tal.Rä
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105Tillägg
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.
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106 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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107K-märkt

utvändigt men också för inredningsdetal-
jer 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 bibehållas. 

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 så höga värden 
att man vill försäkra sig om att den fort-
satta utvecklingen sker i samspel med den 
äldre bebyggelsen. Förutom det allmänna 
varsamhetskrav som alla byggnader 
omfattas av så har dessa hus sådana höga 
kulturhistoriska värden att de anses falla 
under Plan- och bygglagens tredje  kapitel, 
paragraf 12, särskilt värdefulla hus. Det 
innebär att de inte ska förvanskas.
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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 
bygglagen. Varsamhetskravet i lagens 
tredje kapitel gäller alla ändringar, både 



108 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
090 - 10 70 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.
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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)
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Styrkor
• Närhet till centrum med handel, nöjen och busstation.

• Närhet till Vitbergsområdet för sport, rekreation och natur-

upplevelser.

• Närhet till många anläggningar för motion, idrottande och 

evenemang.

• Bra mikroklimat på ljusa, gröna tomter.

• Variation i gatumiljön och fina utblickar.

• God 1900-talsarkitektur i olika boformer. 

• Centrum med butik och annan närcervice.

Hot
• Buller och luftföroreningar från trafiklederna, i första hand E4. 

• En Norrbottniabana kan möjligen komma att påverka med 

mera buller och  barriäreffekt.

• Storskalig stadsförnyelse med hänvisning till den relativt låga 

exploateringen.

• En stor exploatering upp mot Vitberget som skulle minska 

dess värden som natur- och rekreationsområde.

Svagheter
• Otydligt centrum.

• Otydlig entré.

• Barriärerna delar stadsdelen i flera delar.

• Norrböle saknar gemensam identitet.

• Norrböle saknar egen kyrka.

• Topografin och de få busstrafikstråken försvårar för äldre och 

rörelsebegränsade.

• Bristen på vatten som miljöskapande element.

Möjligheter
• Med minskade barriärer i nord-sydlig riktning skulle stadsde-

len bli mera sammanhållen.

• Med fler bostäder i nordväst skulle Erikslid centrum utvecklas 

och få bättre funktion.

• Med bättre gång- och cykelleder blir bomiljön säkrare.

• När Norrbottniabanan kommer bör fler övergångar anordnas 

för att bättre knyta Norrböle till centrum.

• En tydligare entré vid lasarettet skulle kunna stärka identiteten.

Vi har gjort en kortfattad analys har av Norr-

böles  styrkor, svagheter, möjlig heter och hot. 
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Knutpunkter
Ett mindre stadsdelscentrum finns vid Klockarbergsvägen på 

Erikslid. Dess placering och utformning gör det dock knappast 

till någon naturlig mötesplats för de kringboende. Stadsdelens 

knutpunkter är istället mötesplatser för hela kommunens 

befolkning: Norrvalla, Eddahallen och Skellefteå Kraft Arena 

för idrottsevenemang och motion; Vitberget för upplevelser 

och rekreation; Folkets Park för kultur och nöje; lasarettet för 

mindre nöjesbetonade möten.

Landmärken och utblickar
Det landmärke som framför allt fångar blicken hos den som 

tittar norrut är Vitberget med sin slalombacke, i synnerhet 

under den mörka årstiden när belysningen är igång. 

 Förutom Vitberget erbjuder den sluttande terängen 

många fina utblickar mot söder från de bebyggda delarna av 

Norrhammar, Eriksberg och Alhem. Vackra vyer kan även 

erbjudas längs dalen väster om Klockarberget.

Stråk 
De huvudsakliga transportstråken för biltrafik utgörs av E4, 

Klockarbergsvägen / Torsgatan, Lasarettsvägen, samt Norra 

Järnvägsgatan. Bilarna har inte separerats från de oskyd-

dade trafikanterna, vilket innebär att dessa huvudsakligen får 

anpassa sig till biltrafikens villkor. Ett viktigt cykelstråk går 

längs Vitbergsvägen in till centrum. Öst-västliga cykelstråk går 

längs Norr bölegatan, samt från Gran vägen, förbi Norrham-

marskolan och bort mot Hyttlidgatan i öster.

Barriärer
Området genomkorsas av barriärer, av vilka framför allt 

E4:an effektivt delar Norrböle i två delar. Även Klockar-

bergsvägen/Torsgatan är hinder för fotgängare som rör sig i 

nord-sydlig riktning inom stadsdelen. 

 Lokalt kan sjukhusområdet med sina stora byggnads-

komplex, och Folkets Park samt Arenan med sina stängsel 

uppfattas som hinder för framkomlighet. Mot söder avskiljer 

järnvägen Norrböle från Centrum.

Här har också angivits större barriärer, stråk, 

landmärken och knutpunkter i området.
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Alhem 1, skolbyggnad  s. 54

Almen 23, flerfamiljshus  s. 20

Almen 38, gårdshus   s. 20

Ask 1, flerfamiljshus   s. 30

Ask 3, flerfamiljshus   s. 30

Ask 6, enfamiljshus   s. 30

Ask 31, flerfamiljshus  s. 31

Aspen 2-7, kedjehus   s. 42

Aspen 8-11 och 26, kedjehus  s. 42

Aspen 23, enfamiljshus  s. 42

Balkongen 2, enfamiljshus  s. 54

Balkongen 4, enfamiljshus  s. 54

Banér 3, flerfamiljshus  s. 20

Banér 7, enfamiljshus  s. 12

Banér 10, flerfamiljshus  s. 21

Banér 12, affärs- och bostadshus s. 12

Banér 12, bostadshus  s. 13

Banér 12, gårdshus   s. 13

Banér 13, enfamiljshus  s. 14

Bielke 6, industri/affärslokal  s. 26

Bielke 7, skolbyggnad  s. 26

Björken 9, flerfamiljshus  s. 21

Björksoppen 7, flerfamiljshus  s. 66

Blocket 1, enfamiljshus  s. 55

Brahe 9, enfamiljshus  s. 14

Brahe 11, enfamiljshus  s. 14

Branten 2, enfamiljshus  s. 55

Branten 3, enfamiljshus  s. 55

Brödtickan 1, enfamiljshus  s. 74

Brödtickan 2, enfamiljshus  s. 74

Brödtickan 6, enfamiljshus  s. 74

Bygget 2, förskola   s. 62

Champinjonen 4, enfamiljshus  s. 75

Champinjonen 18, enfamiljshus s. 75

Döbeln 1, flerfamiljshus  s. 21

Döbeln 4, flerfamiljshus  s. 15

Döbeln 6, enfamiljshus  s. 15

Döbeln 9, tvåfamiljshus  s. 15

Eddan 10, sim- och sporthall  s. 26

Eken 4, 5, 8, gårdshus  s. 22

Eken 6, flerfamiljshus  s. 22

Eken 8/Granen 1, flerfamiljshus s. 50

Embla 7, flerfamiljshus  s. 31

Embla 11, flerfamiljshus  s. 31

Embla 20, flerfamiljshus  s. 32

Embla 23 och 34, flerfamiljshus s. 32

Embla 28, 29 och 35-46, radhus  s. 32

Flaggstången 6, enfamiljshus  s. 56

Fleming 8, flerfamiljshus  s. 16

Gläntan 2-4/Häggen 2-6, 7-11  s. 84

Granen 9, flerfamiljshus  s. 50

Granen 13, flerfamiljshus  s. 50

Hagen 15, affärslokal  s. 38

Horn 3, flerfamiljshus  s. 16

Horn 4, flerfamiljshus  s. 16

Hägglund 24, flerfamiljshus  s. 22

Kullen 2, enfamiljshus  s. 56

Kullen 4, enfamiljshus  s. 57

Lasarettet 2, överläkarvilla  s. 92

Lasarettet 2, bisättningshus  s. 92

Lasarettet 2, psykiatrisk klinik  s. 92

Lidgärdet 3, punkthus  s. 88

Lunden 6, enfamiljshus  s. 84

Läkaren 1, flerfamiljshus  s. 70

Maskinen 9, industrilokal  s. 96

Murklan 5, enfamiljshus  s. 38

Paviljongen 3/Skyttegillet 1  s. 70

Pilen 1, enfamiljshus  s. 43

Pilen 2, enfamiljshus  s. 43

Pilen 3, enfamiljshus  s. 43

Pilen 4, enfamiljshus  s. 44

Pilen 5, enfamiljshus  s. 44

Riskan 3, enfamiljshus  s. 76

Riskan 7, enfamiljshus  s. 76

Riskan 9, enfamiljshus  s. 76

Riskan 13, enfamiljshus  s. 77

Rosenhättan 1-5, kedjehus  s. 77

Rödmossan 5, enfamiljshus  s. 77
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Observera att denna byggnadsordning var gällande år 2010. Sedan 
tryckning kan hus som ingår i den ha förändrats och orsakat  ändringar 
i byggnadsordningen. För aktuell version se www.skelleftea.se. 
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Smörsoppen 1, enfamiljshus  s. 80

Smörsoppen 2, enfamiljshus  s. 81

Smörsoppen 3, enfamiljshus  s. 81

Stenbock 7, flerfamiljshus  s. 33

Stugan 7, enfamiljshus  s. 57

Tallen 6, flerfamiljshus  s. 33

Tallen 15, flerfamiljshus  s. 34

Toppen 2, enfamiljshus  s. 57

Toppen 7, enfamiljshus  s. 59

Utsikten 5-6, kedjehus  s. 47

Utsikten 7, enfamiljshus  s. 47

Utsikten 21, skolbyggnad  s. 62

Utsikten 21, skolbyggnad  s. 62

Utsikten 21, skolbyggnad  s. 63

Utsikten 21, skolbyggnad  s. 63

Yxan 7, flerfamiljshus  s. 66

Ängen 1, enfamiljshus  s. 81

Rödmossan 6, enfamiljshus  s. 78

Rönnen 9, flerfamiljshus  s. 33

Sandsoppen 4, enfamiljshus  s. 78

Sandsoppen 6, enfamiljshus  s. 78

Sandsoppen 8, enfamiljshus  s. 79

Sandsoppen 9, enfamiljshus  s. 79

Sandsoppen 15, enfamiljshus  s. 79

Skivlingen 6, enfamiljshus  s. 80

Skivlingen 15, enfamiljshus  s. 80

Skogen 9, enfamiljshus  s. 44

Skogen 17, flerfamiljshus  s. 45

Skogsbrynet 1, enfamiljshus  s. 57

Skogsbrynet 5, enfamiljshus  s. 58

Skogsåsen 2-6 och 7-10, kedjehus s. 45

Skogsåsen 11, enfamiljshus  s. 45

Skogsåsen 19, enfamiljshus  s. 46

Skogsåsen 20, flerfamiljshus  s. 46 Re
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Axvägen 11, enfamiljshus  s. 56

Blockvägen 3, enfamiljshus  s. 55

Blockvägen 4, enfamiljshus  s. 58

Blockvägen 5, enfamiljshus  s. 55

Blockvägen 23, enfamiljshus  s. 55

Blockvägen 14, enfamiljshus  s. 59

Folkparksgatan 7, enfamiljshus s. 75

Furtenbacksgränd 8, flerfamiljshus    s. 16

Furugatan 17, enfamiljshus  s. 44

Furugatan 19, enfamiljshus  s. 47

Furugatan 22 och 24, kedjehus s. 47

Furugatan, kedjehus   s. 45

Granvägen 4, enfamiljshus  s. 84

Granvägen, radhuslängor  s. 84

Hyttlidgatan 68, flerfamiljshus  s. 32

Hyttlidg./Vallgatan, flerfamiljshus s. 66

Hägglundsgatan 4, affärslokal  s. 38

Högalidsgatan 1, enfamiljshus  s. 46

Högalidsgatan 17, enfamiljshus s. 45

Högalidsgatan 24, enfamiljshus s. 43

Högalidsgatan 25, skolbyggnad s. 63

Högalidsgatan 26, enfamiljshus s. 43

Högalidsgatan 28, enfamiljshus s. 43

Högalidsgtan 30, enfamiljshus  s. 44

Högalidsgatan 32, enfamiljshus s. 44

Högalidsgatan, kedjehus  s. 42

Högalidsgatan, kedjehus  s. 42

Jägarvägen 17, enfamiljshus  s. 38

Jägarvägen 37, enfamiljshus  s. 76

Kantgatan 3, enfamiljshus  s. 57

Kantgatan 11, enfamiljshus  s. 58

Klockarbergsv. 20, psykiatrisk klinik   s. 92

Klockarbergsvägen 60, skolbyggnad s. 62

Kullavägen 6, enfamiljshus  s. 57

Kullavägen 10, enfamiljshus  s. 56

Kågevägen 16, flerfamiljshus  s. 30

Kågevägen 17, flerfamiljshus  s. 34

Kågevägen 20, flerfamiljshus  s. 30

Kågevägen 21, flerfamiljshus  s. 33

Kågevägen 26, enfamiljshus  s. 30

Kågevägen 27, flerfamiljshus  s. 33

Kågevägen, flerfamiljshus  s. 66

Lasarettsvägen 29 A , överläkarvilla s. 92

Lasarettsvägen 29 B, bisättningshus s. 92

Lasarettsvägen 30, gårdshus  s. 20

Lasarettsvägen 38, flerfamiljshus s. 46

Lasarettsvägen 42 A-B, flerfamiljshus s. 45

Lavgatan 1, enfamiljshus  s. 81

Lavgatan 20, enfamiljshus  s. 80

Lingonstigen 2, enfamiljshus  s. 79

Lingonstigen 11, enfamiljshus  s. 78

Lingonstigen 13, enfamiljshus  s. 77

Lingonstigen 14, enfamiljshus  s. 79

Lingonstigen, kedjehus  s. 77

Läkarv. 10/Lasarettsv. 36, punkthus s. 90

Mossgatan 10, enfamiljshus  s. 74

Mossgatan 15, enfamiljshus  s. 77

Mossgatan 18, enfamiljshus  s. 74

Mullbergsvägen 1, skolbyggnad s. 26

Norra Järnvägsgatan 13, enfamiljshus  s. 14

Norra Järnvägsg. 29, flerfamiljshus   s.16

Norra Stationsgatan 1, enfamiljshus s. 14

Norra Stationsgatan 2, enfamiljshus s. 12

Norrbackagatan 9, flerfamiljshus s. 31

Norrbackagatan, radhuslängor  s. 32

Norrbölegatan 21, flerfamiljshus s. 21

Norrbölegatan 22, flerfamiljshus s. 20

Norrbölegatan 24, flerfamiljshus s. 21

Norrbölegatan 44, 46 och 48   s. 33

Norrbölegatan 66, industri/affärslokal  s. 26

Norrbölegatan, flerfamiljshus  s. 50

Norrbölegatan, flerfamiljshus  s. 50

Norrvallagatan 1, sim- och sporthall s. 26

Odalgatan 5, flerfamiljshus  s. 31

Odalgatan 6 och 8, flerfamiljshus s. 32

Odalgatan 14, flerfamiljshus  s. 31

Oskarsvägen 5, flerfamiljshus  s. 15

Oskarsvägen, flerfamiljshus  s. 50

Risgatan 2, enfamiljshus  s. 80

Risgatan 4, enfamiljshus  s. 81

Risgatan 6, enfamiljshus  s. 81

Risgatan 11, enfamiljshus  s. 80

Risgatan 14, enfamiljshus  s. 76

Risgatan 22, enfamiljshus  s. 76
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Slåttervägen 17, enfamiljshus  s. 54

Slåttervägen 21, enfamiljshus  s. 54

Slåttervägen 32, enfamiljshus  s. 58

S. Järnvägsgatan 47, industrilokal s. 96

Torsgatan 21, skolbyggnad  s. 54

Vinkelgränd 7, flerfamiljshus  s. 16

Vitbergsvägen 1, affärs/bostadshus   s. 12

Vitbergsvägen 1, bostadshus  s. 13

Vitbergsvägen 1, gårdshus  s. 13

Vitbergsvägen 2, tvåfamiljshus    s. 15

Vitbergsvägen 4, enfamiljshus               s. 15

Vitbergsvägen 5, enfamiljshus     s. 14

Vitbergsvägen 8, enfamiljshus     s. 21

Vitbergsvägen 12, flerfamiljshus      s. 22

Vitbergsvägen 22, flerfamiljshus    s. 22

Vitbergsvägen 31, enfamiljshus     s. 79

Vitbergsvägen 35, enfamiljshus   s. 78

Vitbergsvägen 36, enfamiljshus   s. 75

Vitbergsvägen 37, enfamiljshus     s. 78

Vitbergsvägen 40, enfamiljshus     s. 74

Vitbergsvägen, skolbyggnad    s. 62

Vitbergsvägen, skolbyggnad    s. 62

Vitbergsvägen, skolbyggnad    s. 63

Vitbergsv./Norrböleg., gårdshus    s. 22

Åsgatan 7, enfamiljshus    s. 42

Åsgatan 10, flerfamiljshus    s. 20
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Karta över särskilt värdefulla hus

Särskilt värdefulla hus – Nivå 1

Särskilt värdefulla hus – Nivå 2
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För frågor och rådgivning kring hus, byg-
gande och byggnads vård, kontakta Skel-
lefteå 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
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 Sadeltak  Brutet tak (Mansardtak) Valmat sadeltak          Halvvalmat brutet tak

 

Beklädnadstegel - en halvsten tjockt (6cm) 

 tegel som används till att klä ytterväggar med.

Burspråk - utbyggt fasadparti med fönster.

Detaljplan - plan för utformning av bebyg-

gelse med mera inom ett mindre område.

Etagehus - hus med en våning under marknivå. 

Kallas även suterräng- eller sluttningshus.

Fasadliv - ytterkanten på husets ytterväggar.

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 yt-

tertak möts.

Fönsterbåge - ramverk som fyller en fönster-

luft 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 brä-

dor 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 längstgående rillor.

Korrugerad plåt - plåt som pressats så att 

veck (profiler) uppstått. 

Trapetskorrugerad plåt - plåt pressad i ett 

trapetsformat 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. 

Ordförklaringar
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BÅGE MITTPOST
FODER

SPRÖJS

TVÄR-
POST

ÖVERSTYCKE

 Sadeltak  Brutet tak (Mansardtak) Valmat sadeltak          Halvvalmat brutet tak
 

Pulpettak     Tälttak  
 

Post - stöd som delar upp ett fönster i lufter.

Mittpost – stående stöd som delar av fönst-

ret i flera lufter på bredden.

Tvärpost – liggande stöd som delar av fönst-

ret i flera lufter på höjden.

T-post - mittpost och tvärpost som tillsam-

mans bildar ett T.

Korspost - mittpost och tvärpost som till-

sammans 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 handverk-

tyg 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 ytterdörr. Nam-

net 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 fönster-

båge.

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 eller betong, 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. 

Motfallstak
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Bevarandeprogram för Skellefteå Centrum 
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På informationsportalen HÅLLA HUS hittar du hantverkstips och 
råd vid ändringar: www.hallahus.se

Litteratur och lästips
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Denna byggnadsordning har 

 ut arbetats av bygg- och miljö-

kontoret i samarbete med




