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INLEDNING
Denna rapport utgör en del av projektet Dokumentation av modern arkitektur i Norrbotten som
bedrivs av Norrbottens museum. Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om
efterkrigstidens arkitektur i länet, vilken i detta sammanhang ofta blivit förbisedd.
Kunskapsuppbyggnad beträffande denna bebyggelse är också en viktig förutsättning för
framtida verksamhet.
Norrbottens museums målsättning är att skapa en översikt över den bebyggelse som uppförts i
Norrbotten under tiden 1950-2000, delvis genom ett antal ingående dokumentationer av
enskilda byggnader/anläggningar. Dokumentationerna omfattar byggnader och miljöer
representerande olika verksamhetskategorier; offentliga institutioner, lokaler för förvaltning och
undervisning, industrimiljöer, bostäder och så vidare. Objekten är arkitektoniskt intressanta,
tidstypiska, epokgörande, stilbildande eller på annat sätt särskilt angelägna eller omtalade.
Byggnader i alla länets kommuner kommer att finnas representerade i materialet.
Projektet som helhet är ett samarbete mellan museets bebyggelseantikvarier och fotografer och
de ingående dokumentationerna är avsedda att resultera dels i en skriftlig rapport, dels i en
fotodokumentation. Avsikten är att materialet även ska utgöra grund för och resultera i publik
redovisning. Som ett etappmål inom projektet kommer därför en utställning att uppföras under
2007, där ett objekt i varje kommun presenteras i ord och bild.
Denna dokumentation av Stadsvikens vårdcentral, del av kv. Valrossen 7 i Luleå utfördes av
Lina Karlsson, Norrbottens museum sommaren 2005 och utgör en komplettering till den
dokumentation av Luleå landstingshus som utfördes av Henrik Åsenius 2002 inom samma
projekt. Denna har dnr. 2003/0430. Alla fotografier där inget annat anges: © Norrbottens
museum 2005 Foto: Lina Karlsson. Insamlat material finns tillgängligt i Norrbottens museums
arkiv och bildarkiv.
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VÅRDCENTRALEN OCH DESS FUNKTIONER
Stadsvikens vårdcentral är en relativt stor enhet med flera
olika avdelningar, mer eller mindre specialiserade. På plan
1 finns de mer allmänna funktionerna som vårdcentral,
barnavårdscentral och apotek, medan mer specialiserade
vårdenheter finns på de tre övre planen. Här finns bland
annat en blodgivningscentral och OLIN-studierna
(Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten). Byggnaden är
logiskt uppbyggd och väl överskådlig. Från vårdcentralen
kan man komma till landstingets lokaler, men ska man
passera andra vägen är dörrarna låsta och man måste få
dörrarna upplåsta inifrån vårdcentralen för att komma
igenom.

FÖRHÅLLANDEN OCH SKYDD
Stadsvikens vårdcentral är en del av kv. Valrossen 7 och
har adressen Robertviksgatan 9. Den ligger i norra delen av
Luleå centrum i Luleå Domkyrkoförsamling, Luleå
kommun, Norrbottens län. Tidigare beteckningar på
fastigheten är BD-LULEÅ * SÄLEN :6 (upphörde
9.1.1967, BD-LULEÅ * VALROSSEN 2 (upphörde
1.11.1974 inför landstingshusets uppförande) och BDInformationsskylt över avdelningarna
LULEÅ * VALROSSEN 7 (upphörde 8.3.1989).1
Byggnaden ägs av Norrbottens läns landsting och
förvaltas av Landstingsfastigheter, Östra fastighetsområdet.

och deras placering. På plan 1.
Nbm acc.nr 2005:226:01

Planer och bestämmelser
För byggnaden gäller en stadsplan som upprättades av NAB Konsult för kv. Valrossen och kv.
Hajen 1973. Planen godkändes 19 oktober samma år.2 Denna plan upprättades främst för att
avsätta ett område för landstingets nya förvaltningsbyggnad. Om- och tillbyggnaden för
vårdcentralen 2002 följde gällande plan och inga ändringar av plan behövde göras inför denna.
Marken där vårdcentralen står idag var redan var betecknad med A - område för allmänt
ändamål. Byggnaden har idag inget formellt skydd.

ARKITEKTER OCH ÖVRIGA MEDVERKANDE
Byggherre för uppförandet av vårdcentralen var Norrbottens läns landsting Division Service
Fastigheter.3Arkitekt var Mats Jakobsson, MAF Arkitektkontor AB i Luleå. A-ingenjör var
Sune Alm på samma kontor. Projektledare och landstingets ombud var Jan Boman, NLL
Division Service Fastigheter och byggledare och kvalitetsansvarig enligt PBL var Gunnar
Thelin, CMn Byggprojektledaren i Norr AB.

1

Luleå kommun SBK: FASTIGHETSRAPPORT VALROSSEN 7 2005-08-16
Ibid. Förslag till ändring av stadsplan för kv. Valrossen m. fl. Plan a 318
3
Ibid. Projektbeskrivning. Ärendenr. L 1286/01
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UPPFÖRANDE
Stadsvikens vårdcentral uppfördes 2002-03.
Ansökan om bygglov och bygganmälan
inkom 20.12.2001 efter att man fått ett
positivt förhandsbesked 18.9.2001. Bygglovet avsåg tillbyggnad, ändrad användning,
utvändig ändring, parkeringsplats och
skyltanordning. Nybyggnadens yta uppgick
till 3085 kvm.4 Bygglovet beviljades i mars
2002 och arbetet beräknades då börja
1.4.2002.5 Vårdcentralen stod klar 2003.
Uppförandet av vårdcentralen innebar dels
tillbyggnad, dels ombyggnad av landstingshusets sydligaste flygel, Flygel A. Stora
delar av dennas södra delar revs också för
att den skulle anpassas till den nya
verksamheten. Vårdcentralens centrala del
utgörs av den ombyggda flygel A medan de
utskjutande flygelpartierna mot söder och
förlängningen mot väster är tillbyggnader.
Ovan till höger: A-flygelns sydfasad 2002.
Grävarbeten för vårdcentralen har påbörjats.
Foto: Henrik Åsenius Nbm acc.nr 2002:53:17
Nedan till höger: Foto från samma plats 2005.
Nbm acc.nr 2005:226:18

BYGGNADSBESKRIVNING
Vårdcentralen är uppförd som
ett annex till landstingets
förvaltningsbyggnad. Den är
sammanbyggd med den
tidigare betecknade flygel A.
Tillbyggnaden är uppförd i
anslutning till landstingshusets
sydgavel och vetter i öster mot
Gammelstadsvägen och öster
om denna Innerstadens
kyrkogård, i söder mot
Robertviksgatan och ett
Översikt över byggnaden från sydost, i förgrunden Robertviksgatan.
mindre industriområde. I
Nbm acc.nr 2005:226:31
väster vetter den mot ett
grönområde och väster om
detta östra delen av
Stadsviken.
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Luleå kommun SBK: Bygglov för nybyggnad av vårdlokaler samt ändrad användning av del av kontorshus.
Ärendenr. L 1285/01
5
Ibid. Projektbeskrivning. Ärendenr. L 1285/01
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Byggnaden i sin omgivning
Området mellan byggnaden och
Robertviksgatan i söder är
asfalterat och upptas till större
delen av parkeringsplatser, 52 till
antalet.6 I sydöst finns huvudinfarten till vårdcentralen och mellan denna och Gammelstadsvägen
finns grönytor med högväxta träd.
De asfalterade ytorna i öster och
söder öppnar upp omgivningen
men på västsidan skyms tillbyggnaden delvis av björkar. Sydväst
om byggnaden finns en carport
med plats för 12 bilar.
Foto från väster över grönytan med björkar. Till vänster i bilden syns

Framför entrén är marken belagd
skarven mellan den nyare och den ursprungliga delen och i bildens mitt den
med gatsten i betong och närmast våningshöga länga som ansluter vårdcentralen till flygel B.
Nbm acc.nr 2005:226:29
de två sydgående flyglarna är
marken glest belagd med kullersten. Vid personalentrén på den östra sydgaveln är marken
belagd med betongsten och här finns även planteringar med främst buskar.
Vårdcentralen är här av intresse främst i sin relation till landstingets ursprungliga förvaltningsbyggnad. Genom att vårdbyggnaden består av den ombyggda flygel A samt på denna tillbyggda
delar, är den äldre och den nyare delen helt sammanfogade och den fysiska gränsen mellan dem
är mycket subtil. Det exteriöra
uttrycket skiljer sig dock mycket
mellan de två delarna som båda är
representativa exempel på sin tids
arkitektur; landstingsdelen med sina
mycket enhetliga, slutna plåtkassettklädda fasader och den nyare delen
med en mer oregelbunden form och
fasader i olika material och färger.
Även den nyare delen är till större
delen plåtklädd, men med plåt av helt
annan typ och helt annan färg än den
på landstingsdelens fasader. Den nyare
delen är också lägre än den
ursprungliga och i förhållande till
Nordfasaden i förgrunden, längst bak i bild delar av den
huvudbyggnaden ser den liten ut.
ursprungliga fasaden på A-flygeln. Foto från väster.
Tillbyggnaden går i sydlig och
Nbm acc.nr 2005:226:25
västlig riktning.
Den nyare delen har en annan karaktär än huvudbyggnaden och är på ett sätt en solitär med eget
färg- och formspråk. Den påverkar inte heller huvudbyggnaden i någon stor utsträckning. Det
var också landstingshusets arkitekt Göte Lundströms intention att tillbyggnader skulle ske med
annex, inte ytterligare flyglar.7 Om Lundström menade ett annex sammanfogat med byggnaden
som detta, eller ett mer fristående, är oklart.
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Luleå kommun SBK: Luleå vårdcentral. A-ritning situationsplan. Ärendenr. L 1285/01
Åsenius, H. s. 9 2002
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Exteriör beskrivning
Vårdcentralen har en oregelbunden planform med en långsträckt öst-västlig huskropp (den
utbyggda tidigare A-flygeln). Mot
söder utgår från denna två kortare
flygelpartier som flankerar huvudentrén. Mellan den östliga av
dessa och ursprungsbyggnaden,
finns i sydöst ett konkavt fasadparti som mjukar upp övergången
mellan de två byggnadskropparna.
Mot nordväst sammanbinder en
våningshög länga tillbyggnaden
till flygeln norr om denna, och
Det uppglasade entrépartiet flankerat av de sydgående flyglarna med
en sluten innergård bildats
rostfärgade skifferplattor. Foto från söder.
mellan huskropparna. Den norra
Nbm acc.nr 2005:226:19
långsidan är till sin västra,
tillbyggda del klädd i grå zinkplåt medan dess östra, ursprungliga del har fått behålla sina nu
ljust gröna och ursprungligen champagnefärgade plåtkassetter. Detta ger en tydlig markering av
gränsen mellan de äldre och de nybyggda delarna.
Tillbyggnaden är tre våningar hög med
undantag från den våningshöga längan mot
flygel B och partiet närmast den
ursprungliga flygelbyggnaden i väster, där
den med fyra våningar sluter an till dennas
höjd. Fasaden har ytskikt i plan, gråblå
zinkplåt och på flygelgavlarna är denna
kompletterad med partier klädda i
rostfärgade skifferplattor.
Zinkplåten till vänster i bild, till höger skifferplattorna. I bildens mitt ett av flygelgavlarnas
höga smala fönster. Foto från sydväst.
Nbm acc.nr 2005:226:23

Byggnaden har flackt, pappklätt
sadeltak, svagt utskjutande takfot
och ett horisontellt indrag under
denna i svart plåt. Fönstren sitter i
band nära fasadlivet. På de
sydgående flygelgavlarna finns
fasadhöga, smala fönsterpartier samt
mindre kvadratiska fönster. På den
västgående flygelns gavel går
fönsterbanden över hörn och här
finns balkonger med betongplattor
och räcken i glas.
Den västgående flygeln. Foto från väster.
Nbm acc.nr 2005:226:28
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Interiör beskrivning
Interiört är gränsen mellan de äldre
och de nyare delarna än mer subtil
än exteriört. De är i planlösningen
helt anpassade till varandra och de
äldre delarna är helt renoverade i
samma utförande som de nyuppförda delarna. Förutom de nybyggda
delarna och den tidigare A-flygeln,
omfattar vårdcentralens lokaler också den nordsydliga förbindelsegången mellan flygel A och B.
Entréhallen
Entréhallen är tre våningar hög och
sydväggen i glas gör att den närmast
badar i ljus. I hallens västra del finns en
central rak trappa som leder till de olika
våningsplanen. Här finns även en hiss. På
bottenplan finns i norr vårdcentral, barnoch mödravårdcentral samt jourcentral, i
öster apotek. Övriga avdelningar finns på
de övre planen.
Våningsplanen bärs upp av gråmålade,
smäckra pelare. Färgsättningen går i
gråskala från vitt till svart med golv och
trappa i vit marmor. De översta och
nedersta stegen i varje trapplöp har ytskikt
i svart marmor, ett smakfullt alternativ till
svart- och gulrandig säkerhetsmarkering.
Ett golvfält i svart marmor går från entrén
fram till hissen. Smäckra, gråmålade
trappräcken har överliggare i lackat rundträ.
Öst- och västvägg är målade i olika gråa nyanser i
horisontella fält. Norrväggen är enhetligt gråmålad.
Entréerna till avdelningarna är uppglasade och har
fönster med vita metallprofiler ut mot entréhallen.
Metallprofiler i glasväggen i söder är vita och innanför
detta finns ett bärande ramverk med gråmålade
stålpelare. Undertak är vitmålade och delvis täckta med
gipsskivor i stålreglar. Glödljusarmaturer finns i
undertaken på trapplanen och längs sydväggen. Stora
runda armaturer i porslin hänger från hallens undertak.
Bilder från ovan:
Entréhallen från nordost. Översikt. Nbm acc.nr 2005:226:11
Trappan i entréhallen. Från öster. Nbm acc.nr 2005:226:10
En av de armaturer som hänger från entréhallens tak. Foto från
sydväst. Nbm acc.nr 2005:226:13
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Avdelningarna
Från entréhallen nås våningarnas
avdelningar, uppbyggda med en lång
öst-västlig central korridor. Från denna
utgår mindre korridorer i de två
sydgående flyglarna samt i flygelpartier mot norr. Korridorer flankeras
av rum på båda sidor, förutom i de
norrgående partierna där de är
enkelsidiga. Vid avdelningsentréer
finns receptionsdisk och väntrum.
Ytterligare väntrum finns på de flesta
våningsplan. Planlösningen är i stort
sett likadan på alla plan men
funktionsanpassad till olika
verksamheters behov.
Vårdcentralens entré på plan 1 mot entréhallen. Foto från nordost.
Nbm acc.nr 2005:226:02

Korridorerna har ljusgråa plastmattor
med randmönster och på vissa ställen
avsnitt med mattor i samma mönster i
en mörkare grå nyans. Golvlister är
enkla i ljust trä. Undertaket består av
gipsskivor på reglar och skenor i
metall. Armaturen är infälld i undertaket. Färgsättningen på väggarna
växlar från vitt, ljust gult och ljusgrönt
till starkt blått och mörkgrönt.
Väntrummen har starkare färger än
korridorerna. Fyrkantiga bärande
pelare längs korridorernas norrsida i
den tidigare flygel A är gråmålade.
Övriga rum i byggnaden är inredda
likt korridorerna men med mildare
färgsättning.
Korridor i vårdcentralen med olikfärgade väggar, gråa plastmattor
och golvlister samt undertak i plåt och gips. Foto från öster.
Nbm acc.nr 2005:226:03

KONSTRUKTION OCH MATERIAL
Tillbyggnaden är uppförd med bärande väggar, till skillnad från ursprungliga delar som har en
bärande pelarkonstruktion. Sockeln i betong är gråmålad och fasader är utförd i falsad, förpatinerad grå zinkplåt med horisontella falsar nerslagna och vertikala stående. Flygelgavlar är
delvis täckta med rostfärgad Ottaskiffer. Entrépartiet är uppglasat med glas från Skandinaviska
Glassystem AB. Hängrännor och stuprör är i svartpatinerad zinkplåt, hängskivor och takfot är
klädda med förpatinerad svart zinkplåt. Taket täcks av svart takpapp. Fönsterprofiler och
täckplåt mellan fönster är i natureloxerad aluminium. Ljust gråa markiser mot söder och väster
är motordrivna. Skärmtaket framför entrén bärs upp av pelare i betong med svarta stålkonsoller
under taket vars undersida är klädd med ljuslaserad glespanel.8
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Luleå kommun SBK: Luleå vårdcentral. A-ritning fasader, sektioner. Ärendenr. L 1285/01
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Entréhallens golv och golvsocklar är i
vit marmor. Även den centrala trappan
samt entrégolven på de övre våningarna
har ytskikt i marmor. I övriga lokaler
täcks golvet av gråa plastmattor.
Innerväggar är målade, i olika gråa
nyanser i entréhallen och i olika färger i
korridorer. Innertak är utförda med
gipsplattor på reglar och skenor i
vitmålad plåt. Golvlister är i trä.
Innertaket i vårdcentralens korridor närmast och
taket i vänthallen längre bort i bild.
Nbm acc.nr 2005:226:08

KULTURHISTORISKA OCH ARKITEKTONISKA VÄRDEN
Stadsvikens vårdcentral är ett representativt exempel på relativt påkostad offentlig arkitektur
från 2000-talets början. Standardlösningar i verksamhetslokaler kombineras med exklusiva
material och intressant formgivning i representationslokaler. Tillbyggnadens anpassning till
befintlig byggnad är genomtänkt och väl fungerande. Den har ett eget uttryck som inte påverkar
huvudbyggnadens karaktär i större omfattning. Det är en självständig och tydlig tillbyggnad
som med sin tids formspråk står i harmonisk kontrast med den ursprungliga landstingsbyggnaden med karaktäristisk 1970-talsutformning.

Flygel B, flygel A och den låga
förbindelselängan. Fönstrens placering
och dimensioner på den nyare delen till
vänster är anpassad till den ursprungliga
delen. Från väster.
Nbm acc.nr 2005:226:26
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Exteriör karaktärisering
Vårdcentralen är i sig en stor
byggnad men ger ett litet intryck i
förhållande till landstingshuset. Den
har en horisontell orientering som
förstärks av fönsterbanden och de
flacka taken. Vårdcentralens
sydfasad är relativt enhetlig med de
två sydgående flygelpartierna
flankerande entrén och regelbundna
fönsterband. Den asymmetriska
planformen gör dock exteriören mer
varierad. Den matt gråblåa
zinkfasaden kompletteras på ett
balanserat sätt av de rostfärgade
Mot sydost är den nya byggnaden som påklistrad på landstingshuset.
Också här följer fönsterbanden samma linje som fönstren på den
skifferplattorna på flygelgavlarna,
ursprungliga byggnaden.
vilka också ger fasaderna kontrast
Nbm acc.nr 2005:226:21
och liv. Valet av ovanliga, lite
säregna fasadmaterial bidrar till att ge tillbyggnaden en egen karaktär, samtidigt som man
genom plåtfasaderna återknyter till landstingshuset men i 2000-talets tappning.

Interiör karaktärisering
Interiört finns i stora drag två vitt skilda karaktärer. Dels den öppna entréhallen med marmorgolv, smäckra järnpelare och en enhetlig, proper färgsättning i gråskala, dels avdelningarna med
långa, relativt mörka korridorer med få dagsljusinsläpp och en mer avslappnad, varierad
färgsättning där det gråa i entréhallen går igen i de gråmålade pelarna. Dessa två karaktärer
samspelar emellertid bra och interiören är genomtänkt och väl anpassad till funktionen.
Likt exteriören är också interiören harmonisk. De starka färgerna i korridorer gör att vårdkaraktären inte är så tydligt och man har genom detta undvikit de sterila lokaler man ofta möter
i samband med denna typ av verksamhet.
Sammantaget är Stadsvikens vårdcentral en komplettering som snarare tillför något nytt än
förvanskar landstingshusets egen karaktär. När man uppför en stor tillbyggnad som denna, är
relationen till befintlig byggnad det kanske viktigaste att beakta och då den avvägning man
måste göra mellan anpassning och samspel å ena sidan och egenkaraktär och tydlighet å den
andra.
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KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING
Luleå kommun - Stadsbyggnadskontoret
Fastighetsrapport VALROSSEN 7 2005-08-16
Förslag till ändring av stadsplan för kv. Valrossen m.fl. Plan a 318
Projektbeskrivning. Ärendenr. L 1286/01
Bygglov för nybyggnad av vårdlokaler samt ändrad användning av del av kontorshus.
Ärendenr. L 1285/01
A-ritningar Ärendenr. L 1285/01, L 1286/01

Åsenius, Henrik. Dokumentation av modern arkitektur i Norrbotten - Landstingshuset, Luleå.
Dnr. 2003/0430 Norrbottens museum 2002

Alla fotografier är där inget annat nämns, tagna av Lina Karlsson, Norrbottens museum i augusti
2005
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