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inledning
bakgrund

I Luleå kommuns översiktsplan, antagen i maj 2013,
tydliggörs visionen av Luleå som en attraktiv kuststad.
Södra hamnen i Luleå centrum är ett vattennära område
med industrikaraktär som i översiktsplanen utpekas som
ett viktigt förtätnings- och utvecklingsområde.
I planprogram för del av Södra hamnen, antagen
september 2013, utreds förutsättningarna för en framtida
omvandling.
Omvandlingen av området är planerat att ske i flera
etapper, där den slutgiltiga målbilden är en tät blandstad.
I den första etappen planeras bostäder och en utökad
småbåtshamn.
Våren 2013 utlyste kommunen en arkitekttävling, Kuststad
Luleå, för att påbörja arbetet med att realisera planerna för
etapp 1 i Södra hamnen.

De offentliga rummen består av det som i detaljplanen
anges som allmän plats; gaturum, gång-och cykelvägar,
torg och parker mm.
Kvarteren med byggnader, ”väggarna i stadsrummet”,
utgör gränsen mellan det privata och det offentliga. Denna
gräns är viktig för att upplevelsen av de offentliga rummen
överrensstämmer med den bestämda kvalitetsnivån.
Dokumentet behandlar därför dessa gränser.
Programmet ska fungera som en gemensam målbild
för alla som är inblandade i utveckligen av området
och utgöra ett underlag för fortsatt gestaltning och
projektering av de offentliga platserna.

programmets användning

Kvalitets- och gestaltningsprogrammet vänder sig främst
till tjänstemän, byggherrar och fastighetsutvecklare som
på något sätt är inblandade i utvecklingen av området
som kvalitetsprogrammet omfattar. Kvalitetsprogrammet
kommer att kopplas till olika former av exploateringsavtal
för att kunna säkerställa att den bestämda kvalitetsnivån
efterföljs och genomförs.
Kvalitetsprogrammet berör offentliga platser och stråk
som är strategiskt viktiga i den fortsatta utvecklingen
av Södra hamnen. De riktlinjer och önskvärda kvaliteter
som detta program behandlar för dessa platser är viktiga
att beakta även vid den fortsatta utvecklingen av Södra
hamnen.

Bild nedan. Avgränsning för gestaltnings- och
kvalitetsprogrammet.

Detaljplanearbete pågår för etapp 1 som baseras på
det vinnande tävlingsförslaget. Detta kvalitets- och
gestaltningsprogram har utarbetats parallellt med
detaljplanearbetet.

syfte och upplägg

Kvalitets- och gestaltningsprogrammets syfte är att
säkertsälla kvaliteter och en bestämd ambitionsnivå i det
offentliga rummet, utöver det som anges i detaljplanen.
Dokumentet ska på kort och lång sikt säkra en hög kvalitet
vad gäller:
• arkitektonisk utformning
• material, färg, form och utformning
• tillgänglighet och trygghet
Planområdesgräns

Avgränsning för gestaltnings- och kvalitetsprogrammet.
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Planområde + Kungsgatans
förlängning

området i sitt
sammanhang
Översiktsplanen för Luleå lyfter fram vikten av att förstärka
identiteten som kuststad. Förutom gågatan lyfts stråket
längs vattnet fram som det viktigaste stråket i staden. Det
nya planområdet kommer att bli en del av Luleå centrums
strandlinje.
Bilden ovan tillsammans med foton på nästa sida visar en
analys av planområdets omgivningar; vattenkanternas
karaktär samt upplevelsen när man går längs kanterna
till fots. Kanten öster om det nya området har även
analyserats utifrån upplevelsen av kanten sedd från det
nya området.
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Rak kajkant
Slänt med stenskravel
”Ordnad” stenfyllnad
”Naturlig” vattenkant
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Planområde + Kungsgatans
förlängning

Spårområde och Cementas
anläggning (vy från befintlig
småbåtsham)

- Stängda fasader
- Monoton, upprepad
utformning

- Trafikupplevelse, upplever
mer väg än vatten
- Staket skärmar av vattnet
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+ Vattenkontakt genom
vågbrytare och nedsänkt plan
för ombordstigning båtar
+ Hög kvalitet i material och
utformning

- Avskilt från vattet
- Avskilt från vattnet.
Utformning inbjuder inte till
vistelse

- Det privata
(balkonger) inkräktar i
det offentliga rummet.

+ Naturkaraktär
+ Småbåtar och kanoter
+ Populärt fiskeställe
- Inte tillgängligt för gående
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Övergripande
planidé
övergripande struktur
S:a Kungsgatan och Småbåtsgatan blir huvudgator i
det ”nya S:a Hamn”, gatorna som förenar området med
centrala Luleå. Gatorna ges lika utformning som stadens
gator, gröna gator med träd på ömse sidor.
Småbåtsgatan slutar vid kanalen men på sikt, om planer på
ny bebyggelse realiseras på andra sidan av kanalen, kan
den bli gatan som förbinder centrum med Svartöbrinken
och Svartöstaden. En bro byggs då över kanalen.
Längs S:a Kungsgatan och Småbåtsgatan löper separerade
gång-och cykelvägar på ömse sidor fram till kanalen.
Ett antal knutpunkter/orienteringspunkter utvecklas
längs huvudstråket. Platserna gestaltas, ges en egen
identitet och helst ett eget namn, vilket bidrar till ökad
orienterbarhet. Tex mötet mellan S:a Kungsgatan
och Småbåtsgatan, där befintligt kajstråk vid ”Tutti
Fruttihusen” mynnar liksom gång-och cykelvägar och
anslutning till piren vid Granec, utformas som en torgyta,
”Ettans torg”.
Andra viktiga knutpunkter/orienteringspunkter är
där det nya kajstråket ansluter till Småbåtsgatan, vid Gaturummet
tankningsstället och vid kanalen. Dessa två platser är
viktiga för att koppla ihop det nya kajstråket med de
allmänna platserna och stråken i S:a Hamn samt med Kajpromenaden
stadens centrum. Knutpunkternas utformning ska bidra till
att besökare bjuds in och lockas ut på kajen.
Korsningarna mellan Småbåtsgatan och bostadskvarterens
Knutpunkt
angöringsgator är andra knutpunkter, som ska uttrycka sin
funktion av entréer till bostadsområdet och samtidigt ge
tillgänglighet till kajstråket för bilar, tex båtägarnas. Att
angöringsgatorna börjar vid Småbåtsgatan ska uttryckas
i
Mötesplats
utformningen.
Det nya kajstråket omger bebyggelsen i väster, söder och
öster. Kajstråket åt söder utvidgar sig i torg/mötesplatser.
Det är önskvärt med gångmöjlighet längs vattnet förbi
Granecs fastighet.

Framtida bro till
etapp 2 (2025)
Vattenstråk för
båtar och kajaker

Gaturummet

Vinterstråk

Framtida
gångbro till
etapp 2 (2025)

Kajpromenaden

Knutpunkt

Vattenstråk för
båtar och kajaker
Vinterstråk

Mötesplats

Önskvärt gångstråk

Gång- och
cykelstråk
Biltrafiksstråk

Önskvärt gångstråk

Gång- och
cykelstråk

Riktlinjer

Biltrafiksstråk

Förstärka kopplingar mot staden samt fortsatta
utvecklingsområden i dess omgivning.
De offentliga gaturummen i Södra Hamn ska fungera som
en grön struktur som sammanfogar nya utvecklings-och
omvandlingsområden.
Området ska gestaltas med urban karaktär och upplevas
som en del av Luleås centrum.

Kajstråket är en allmän plats och ska upplevas som en del
av stadens offentliga stråk längs vattnet.
Ta till vara och utveckla viktiga siktlinjer mot vattnet.
Gränser mellan offentliga-, halvprivata- och privata
områden ska vara tydliga.
Skapa identifierbara mötesplatser.
Skapa tillgängliga miljöer.
Området ska fungera och vara attraktivt under hela året.
Vattnet/isen ska vara tillgängligt från strategiska platser.
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GATURUMMET
OCH
KNUTPUNKTER

Knutpunkt

Knutpunkt - infart till
bostadsområde och
Småbåtsgatan
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Södra kungsgatan

Sektion

Kungsgatans utformning sträcker sig över Södra
Hamnleden och ända ned mot vattnet. Södra Hamn ska
upplevas som en del av centrum.
Gatan är trädplanterad. Gaturummet är öppet mot vattnet
Gång-och cykelbanor löper på ömse sidor av gatan. Cykeloch gångtrafikanter prioriteras i gatan dvs dessa rör sig i
samma nivå medan bilister till anslutande fastigheter kör
över en fasad kantsten.

Kantsten

Kantsten

Passager över gatan byggs vid Södra Hamnleden och vid
den övre anslutningen till ”Tutti frutti-husen”. Befintliga
längsparkeringar behålls här.
Gatans möte med Småbåtsgatan och vattnet är en viktig
knutpunkt. Platsen gestaltas som ett torg, ”Ettans torg”
där gatan går igenom. Gatan höjs upp i samma nivå
som gång-och cykelytor. Torget kan ses som ett s.k.
”shared space” där alla måste ta hänsyn. Idag är detta
en förvirrande plats, framförallt för för fotgängare och
cyklister.

Befintliga hus
Kv. Thule

Ytskikt

Träd

Befintligt gångstråk

Träd

Gc-väg

Bil/Bussgata

Gc-väg

Bild vänster. Sektion Södra Kungsgatan.

Körbana - asfalt med kantstenar i granit
Gång-och cykelväg - asfalt
Under träden - stenmjöl

Inspiration

Torgyta - material lika Södra Hamnplan

Belysning
Belysningsstolpar placeras i trädradernas linje.
Armatur lika Kungsgatans - ”Stockholm”, Atelje lyktan

Träd
Björkar - stora exemplar med rätt ursprung
		

Skelettjord, sammanhängande yta

		

Trädskydd och trädstöd
Gatan leds igenom torget. Riddarholmskajen i Stockholm.
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Kungsgatan i Luleå.
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småbåtsgatan

Sektion

Småbåtsgatan ges samma utformning som Kungsgatan,
en stadsgata med dubbla trädrader. Gång-och cykelvägar
kantar på ömse sidor.
Längsparkeringar föreslås på ömse sidor av gatan, ända
fram till gatans slut, vid kanalen. På sikt, när stadsdelens
omvandling kommit längre, kan längsparkeringar på
den norra sidan av gatan komma att ersättas med en
gång-och cykelväg. Parkeringsraderna bryts upp med
gatuträd i anslutning till infarter och korsningar. Antalet
parkeringsplatser är 68 stycken.

Kantsten

Storgatsten

Storgatsten Kantsten

I gatans möte med kajstråket - gestaltade platser ”Hamnplatsen” och ”Kanalplatsen”. Kanalplatsen fungerar
också som en vändplats.
Mötet mellan gatan och bostadskvarterens angöringsgator gestaltas.
Bild vänster. Sektion Småbåtsgatan.

Passager över gatan byggs framför Willys, vid infarten
till tankstället och ”Hamnplatsen” samt vid den första
korsningen mot bostadskvarterens angöringsgator.
Anslutningar till fastigheter längs gatan sker över fasad
kantsten.
Siktlinjer mot vattnet tas till vara.

Bild nedan. Plan Småbåtsgatan, skala 1:2000 A3.

Träd

Gc-väg

Längsparkering/
Träd

Bil/Bussgata

Längsparkering/
Framtida
gc-väg

		
		

Figuren visar gångpassager längst 		
Småbåtsgatan.

Träd

Ytskikt
Körbana - asfalt med kantstenar i granit
Gång-och cykelväg - asfalt
Under träden - stenmjöl
Markering i gc-väg för anslutningar - i gatsten
Belysning
Belysningsstolpar placeras i trädradernas linje.
Armatur lika Kungsgatans - ”Stockholm”, Atelje lyktan

Träd
Björkar - stora exemplar med rätt ursprung

		

skelettjord, sammanhängande yta

		

trädskydd och trädstöd
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knutpunkter och platser
Mötet Södra Kungsgatan och Småbåtsgatan Ettans torg
Knutpunkten/mötet mellan gatorna och omkringliggande
ytor sammanförs och bildar ett torg i samma nivå. Gatan
går igenom torget och urskiljer sig genom körbanans asfalt
och kantstenar i nivå. Torgytans beläggning är enhetlig
och omfattar även andra sidan av gatan. Markmaterialen
som finns på Södra Hamnplan, betong och gatsten,
föreslås här.

Körbana upphöjd i
nivå med platsen

Siktlinjen mot vattnet i Kungsgatan behålls öppen.
Torgets ljussättning skiljer sig från gatornas. Här föreslås
pollarbelysning likt Södra Hamnplan och belysning i
murar/bänkar.
Flyttad infart
för ökad
trafiksäkerhet

Torgets gränser tydliggörs tex. i hörnet av Granecs
parkering föreslås en sittvänlig mur, en mötesplats.Muren
avslutar hamnstråket och hindrar cyklister och fotgängare
att ”gena” över parkeringen.
I mötet mellan kajen och pirens sten(skravel)slänt utökas
torgytan med ett trädäck. Trädäcket avslutar torget
mot vattnet och bildar samtidigt en egen plats. Gränsen
mot vägen ut på piren utgörs av en mur, i samma stil
som muren mot parkeringen; kan vara i trä se förebild
Sjövikskajen Stockholm.

1:ans torg
Mur
Gång- och cykelstråk
Mur

Murarna på ömse sidor tydliggör vägen ut på piren.
Konstnärlig utsmyckning kan bidra starkt till torgets
identitet.
Trädäck

Inspiration

Trämur med bänk. Sjövikstorget
Stockholm. Torbjörn Andersson
SWECO
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Plan Ettans tog, skala 1:500 A3
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Hamnplatsen
En trädplanterad plats - en knutpunkt tydliggör kajstråkets
början längs Småbåtsgatan. Framför gatuträden, på
parkmark, står blommande träd, till exempel oxel, på en
yta av stenmjöl.

Småbåtsgatan

Gån

gpa

ssag

e

Kajstråket har enhetlig belysning. Gatans, kajstråkets och
bostadsparkeringens belysning beskriver platsens gränser.
I övrigt ljussätts platsen med belysning i mark, under
träden.
Ett säkerhetsavstånd till bebyggelse och en låg mur i
kanten av kajpromenaden mot tankstället krävs för att
förhindra spridning vid eventuell ”pölbrand”.

Gå

ng

Låg mur

-oc

hc

yk

elv

äg

Ka

jst
r

åk

Hamnplatsen

Plan Hamnplatsen, skala 1:500 A3
Bild ovan. Helsingborg - Bo-01
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Kanalplatsen
Småbåtsgatan slutar vid kanalen i en knupunkt/en plats,
Kanalplatsen. Här mynnar det nya kajstråket. Utrymmet
och utformning medger att personbilar kan vända samt
att nödvändig trafik kan köra in på kajpromenaden.
Vändplatsens nivå ligger högre än gatan, i nivå med
kajstråket.

Markmaterialen som finns på Södra Hamnplan, betong och
gatsten, föreslås här.
Som markering för Småbåtsgatans slut och som ett
stopp mot vattnet föreslås konstnärligt bearbetade
”betonggrisar”, se förebild från Hammarby sjöstad nedan.
Trädraden längs gång-och cykelvägen fortsätter till att
innefatta bostadsparkeringen.

Vändplatta till
kajpromenaden

”gatustopp”

Bild nedan vänster. Gatstensbeläggning

Inspiration

Bild nedan höger. Konstnärligt gatustopp

Fram

tida

brof

örbin

dels

e.

ajka
nte
Öst

ra k

Behåll möjlighet
för gånganslutning
till kajen från
kvartersmarken

n

Etapp 2

Plan Kanalplatsen, skala 1:500 A3
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stra
Vä

Gränsen mellan allmän plats, halvprivat
zon (förgårdsmark, entreér) och privat zon
(uteplats) utformas på ett tydligt sätt.

kajstr

Kajstråket är i första hand ett promenadstråk och en allmän plats som kan trafikeras
av cyklar och fordon tex båtägarnas bilar,
underhållsfordon, räddningstjänst, flyttbilar
m.fl. Kajstråket utformas med ett flertal
platser och solhörnor med bra lokalklimat där
människor vill vistas.

åket

KAJSTRÅK OCH
MÖTESPLATSER

Västra kajstråket är både ett allmänt
promenadstråk och angöringsgata
till bostadshuset. Bostadens entréer
och uteplatser vänder sig mot vattnet
Uteplatserna ligger på en högre nivå än
kajens, ca 70 cm högre. Uteplatsernas gräns
mot kajplanet utgörs av en mur.

Östra kajstråket är liksom det västra ett
allmänt promenadstråk och en angöringsgata
till bostadshuset.

kajstr
åket

östrakajstr
åket
kajstr
åket

Ett lägre kajplan, i trä, ger ökad kontakt med
vattnet, skyddade platser i solen, förbindelse
till piren utanför samt gör isen tillgänglig. I
hörnet mot kanalen leder en trappa ned till
vattnet.

södra

östra

Södra Kajstråkets bredd och karaktär varierar.
De tre kanalerna med broar över ger en
naturlig uppdelning och angöringsgatorna
ger olika förutsättningar. Gränsen mellan
kvartersmark och kajplan/allmän platsmark
utformas som murar. Trappor och ramper,
på kvartersmark, förmedlar kontakten
mellan kajplan och gård. Kajplanet vidgas
till platser, som var och en har en egen
identitet exv. uteservering vid restaurang/
café i bottenvåningen till ett av bostadshusen
vid kajpromenaden. Korttidsparkeringar för
båtägare, 4 platser, finns på kajen.

Mötesplatser
Yta för exv. uteservering
Vattenkontakt
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Plan västra kajstråket, skala 1:500 A3

Västra kajstråket
Kajkanten är av betong, som kajen vid södra Hamnplan.
Kajstråkets golv är indelat i tre zoner:
• Närmast kajkanten - gatsten 1,5 meter bred

Sektionssnitt

• I mitten - en slät och bekväm yta - gjuten betong, som
på Södra Hamnplan, 4 meter bred.
• In mot kvartersgräns/bostadshus - gatsten 1,0 meter
bred
Pollarbelsyning som beskriver kajkanten placeras i
den yttre gatstensytan. Pollarna tillsammans med
bostadentréernas belysning ger bra allmänbelysning för
kajstråket.

Mur mot
bostadskvarter

2:ans torg

Nytt
träd

Räcken vid ramper
och trappor
Lägre kajnivå

Stödmur avgränsar den allmänna
platsmarken från kvartersmarken.

Betongsida på
kajkanten
Garage

Sektion Västra kajstråket, skala 1:100 A3
Bild ovan. Plan över västra kajkanten
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Bild ovan. Pollarbelysning Södra Hamn
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Plan som visar var sektionen är tagen.

SÖDRA ”KAJSTRÅKET”

Sektionssnitt

”Södra kajstråket” utformas till skillnad från ”västra
och östra kajstråket” inte som ett stråk utan som en
serie av platser. Kajplan/platser har olika karaktär och
identitet med konst, som en del helhetsmiljön. Konsten
integreras i utemiljön i form av lekskulpturer, belysning,
markbeläggning, dagvattenkanaler eller med träd och
möbler.
Gränsen mellan den privata zonen, bostadsgårdarna, och
kajplanet utgörs av murar, trappor och ramper.
Kajkanten är av betong som kajen vid södra Hamnplan.
Den yttre delen av kajplanet är i trä som tillsammans med
ett nedre kajplan ger denna sida en egen karaktär, många
indirekta sittplatser samt ökar kontakten med vattnet,.
• Nedre kajplan - 2 meter brett, i trä
• Yttre del kajplan - 1,75 meter brett, i trä
• Kajplan/plats - varierande bredd, i gjuten betong, en
slät och bekväm yta, som på Södra Hamnplan
• Vid kvartersgräns/bostadshus - gatsten 0,5 meter bred
Pollarbelysning placeras på samma sätt som för kajstråket
i väster och öster; nära kajkanten. Platserna belyses med
armaturer på master, se ”Belysning” - förebilder.

Mur mellan allmän platsmark
och kvartersmark

Garage

Kajens sida
är av betong

Sektion del av södra kajstråket, skala 1:100 A3
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Plan del av södra kajstråket, skala 1:500 A3

2:ans torg

Lägre kajnivå

Räcken vid ramper
och trappor
Bro
Vid kanalerna
skapas en plats
nära vattnet

Önskvärd
uteservering

3:ans torg

Vändplats/
personbil

Gestaltat vägstopp
Sittrappa i söderläge,
fortsättning av torget

Korttidsparkering
/båtägare

Bro
Önskvärd
uteservering
Förbindelse
med piren/
småbåtshamnen via
trappor/ramper

Korttidsparkering
/båtägare

Vändplats/
personbil

Gestaltat vägstopp
Lägre kajnivå

4:ans torg

Lägre kajnivå
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ÖSTRA KAJSTRÅKET
Kajkanten är av betong, som kajen vid södra Hamnplan.
Kanalens kanter är populära fiskeplatser, därför kompletteras
kajkanten med ”fiskeplatser”, i form av ”boxar” i betong, se
infogad bild.
I hörnet åt söder - en plats - med en trappa som leder ned till ett
plan i betong nära vattenytan, cirka + 1.00 möh.
Kajstråkets golv har samma utseende som det västra kajstråket:
• Närmast kajkanten - gatsten 1,5 meter bred
• I mitten en slät och bekväm yta i gjuten betong, som på Södra
Hamnplan, 4 meter bred.
Sektionssnitt

• Vid kvartersgräns/bostadshus - gatsten 1,0 meter bred
Pollarbelsyning som beskriver kajkanten placeras i den yttre
gatstensytan. Pollarna tillsammans med bostadentréernas
belysning ger bra allmänbelysning för kajstråket.
Fiskeboxarnas kant mot vattnet synliggörs med belysning.

Mur mot
bostadskvarter

En mast med belysning placeras i hörnet.
”Fiskebox”

Hörnet

Plan östra kajstråket, skala 1:500 A3

Kajens sida
är av betong

Sektion Östra kajstråket, skala 1:100 A3
Bild visar utformning på ”Fiskebox”
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mötesplatser
2:ans torg

3:ans torg

4:ans torg

Platsen har goda förutsättningar; är så gott som bilfri,
vänd åt söder, väl synlig från alla håll, ligger i hörnet
närmast staden och är omgiven av vatten och båtliv.
Platsen utformas som en mötesplats och en plats för lek.

Platsen präglas sommartid av liv och rörelse kopplade till
småbåtshamnen, aktiviteter som är roliga att titta på.

Platsen mellan kanalerna rymmer öppna fasader i
bottenplan med verksamhet mot torget, exv. restaurang/
café. Detta tillsammans med den upphöjda böljande
grönytan, ”Gröna vågen”, ger platsen karaktär och egen
identitet.

Platsen ska med hjälp av utformning och innehåll locka
människor hit, gärna barn. Attraktioner kan vara en rolig
lekskulptur där konsten är integrerad, som bilderna nedan
visar. Markbeläggningen består av betong, trä och exv.
gummiasfalt för leken.
Bänkar, kajkanter och avsatser vid vattnet och bekväma
bänkar och solfåtöljer för att sitta på.
Ett träd som speglar årstiderna bidrar till platsens
identitet.

Den livliga karaktären kan här få uttryck i en konstfull
markbeläggning på delar av ytan, likt Miro´s mosaik på
Ramblan i Barcelona, se bild nedan.
Platsen har en öppen och generell karaktär, en
möjligheternas yta för tillfälliga arrangemang under året.
Två bilplatser finns på kajen för båtplatsägare.

I anslutning till vändplatsen på kajen finns två bilplatser
för båtplatsägare.
Bänkar finns mot muren och på de två kajplanen.

Attraktionen här är vattenkanten med trappor, ramper och
avsatser. Uppe på kajplanet finns bekväma bänkar och
solfåtöljer med segeldukstak, som inte blåser iväg.
Sittrappa som letar sig ner mot vattnet

Verksamheter i bottenplan skapar livfullhet till kajpromenaden

Lekfullhet i gestaltning och färgval är önskvärt på 2:ans torg

Konstfull markbeläggning

Böljande grönyta skapar identitet
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Markbeläggning

belysning

Kajplanets golv åt söder är enkel och enhetlig och består i
huvudsak av betong, trä och gatsten.
Variation och annan karaktär skapas genom exempelvis
belysning i mark, av andra markbeläggningar som infogas
exempelvis gummiasfalt för lek, upphöjd gräsyta eller
konstfull mosaik på uteserveringens golv.

Belysning har stor betydelse för att boende och besökare
ska känna sig trygga och för att ge området identitet och
karaktär. Förslag - belysning :
• Orienterande belysning- pollarbelysning som beskriver
kajplanet
• Allmän belysning för platser på södra kajstråket armaturer på master
• Belysning för karaktär och identitet - markbelysning
under träd
• Belysning av kajens kant åt söder
• Belysning av fiskeboxarna vid kanalen
• Ljussättning av broar
Det är viktigt att belysning på kvartersmark och allmän
plats samordnas.

Bild ovan. Belysningsmaster - Hornsberg strand. 				
Bild nedan. Markbelysning lyser upp mörka höstkvällar.

Bild ovan. Betong på mark. Hornsberg strand.

Bild nedan. Trä på kajplan.

Bild ovan. Pollarbelysning Södra Hamn, Luleå.
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Gräns mot kvartersmark

ramper och trappor

broar

Gränsen mellan kvartersmark och allmän platsmark görs
visuellt tydliga. Detta är viktigt eftersom gränsen skiljer de
offentliga rummen från de privata.

Trappor och ramper utformas för god tillgänglighet och
ska följa gällande tillgänglighetskrav enligt lagstiftning.

Broarnas karaktär ska vara lätt och elegant. Broar ska vara
svagt välvda. Bredden på bron ska vara 4,5 m.

Maximal lutning på ramper är 1:20. Vilplan, 2 meter brett,
ska anordnas om nivåskillnaden överstiger 0,5 meter.

Räcken ska harmonisera med övriga räcken på kajstråket
och ha en genomsiktlig utformning.

Trappsteg utformas med ett djup på 30 centimeter och
med steghöjd på 15-17 centimeter. ”Sittrappor”, med ett
fåtal steg, utformas med ett djup på ca 60 centimeter och
med en steghöjd på 30 centimeter.

Broar ska kunna bära lasten av snöröjningsfordon.

Bottenvåningar i bostadshusen ligger högre än kajplanens
nivå, ca 70-90cm. Höjdskillnaden tas upp i murar och
socklar i kvartersgräns.
Murar mot den allmänna platsmarken är av granit eller
platsgjuten betong.
Räcken på mur i kvartersgräns är genomsiktliga liksom
staket/avskärmning runt uteplatser mot kajstråket.

Räddningsbojar och ”stegar” ska finnas längs kajen.

räcken

Svagt välvda broar ger karaktär till kajstråket

Vid alla ramper och trappor ska räcken anordnas.
Räcken ska ha en genomsiktlig utformning.
Räcken ska vara av smide/galvaniserat stål i en kulört lika
pollare och belysningsmaster. Handledare integreras i
räckesanordningar för ramper och trappor.

Låg mur avgränsar det offentliga rummen från det privata
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Möblering
Kajplanen möbleras med bekväma soffor och solfåtöljer.
Vestres serie ”Bloc” har ett både ett urbant och ett nordiskt uttryck, som passar in i kajmiljön. Färgen på möblerna kan variera
för att förstärka platsernas olika identitet.
Sofforna, gärna några i rad, placeras en bit in på kajplanet
medan solfåtöljerna står på kajplanets yttre trädel.

Konst i det offentliga
rummet
Konstnärlig gestaltning är integrerad i utformningen av
platser och stråk i ”det nya Södra Hamn”. Det är inte enbart konstnärlig utsmyckning med olika former av konstverk och statyer utan även mönstersatta markbeläggningar, ”gatustopp”, ljussättning, lekskulpturer mm.

Solskydd av segelduk vid sittsoffor och solstolar kan bidra till
att skapa en attraktiv plats.

Bilder Vestre sittmöbler ”Bloc” som soffa och solfåtölj.
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