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Inledning
Program till detaljplan

Planprocessen

En detaljplan kan inledas med ett program
om kommunen bedömer att det underlättar
detaljplanearbetet. I de fall planen berör flera
motstående intressen samt att det finns skäl att
anta att flera komplicerade planfrågor kommer
att behöva hanteras kan kommunen välja att
upprätta ett särskilt program. Om kommunen
anser att det inte behövs påbörjas arbetet med
att ta fram en detaljplan direkt.

Hur en detaljplan tas fram, från beslut om
planstart till detaljplanens laga kraft, regleras i 5
kapitlet i plan- och bygglagen (PBL). Det är en
demokratisk process som möjliggör för berörda
att framföra sina synpunkter om planförslaget
i samband med skeden för samråd och för
granskning.

Plan- och tillväxtutskottet beslutade 21 maj
2012 § 42 att påbörja ett planarbete som även
ska omfattas av ett program.

Planprocessens skeden, från ansökan till laga kraft, i grova drag.

4

Samråd om detaljplaneprogrammet sker
med myndigheter och andra berörda. Efter
samrådet kan kommunfullmäktige (KF)
godkänna programmet, enligt tidplanen i
september 2013.

En behovsbedömning av miljöbedömning och
en tillståndsansökan till vattenverksamhet,
båda enligt reglerna i miljöbalken (MB),
är påbörjade med anledning av planerna
för Ettans båthamn. I samband med
detaljplaneprogrammets godkännande kan
beslut tas om detaljplanens genomförande
innebär betydande miljöpåverkan, eller ej.
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Syfte och huvuddrag
Programuppdraget innebär att utreda
förutsättningarna att förtäta och tillskapa en
funktionsblandad bebyggd miljö med bostäder,
verksamheter, service och kontor.
I det nära tidsperspektivet innebär det att se
över förutsättningarna att bygga bostäder
och tillskapa en ny fritidsbåtshamn på Ettans
båthamn. Möjligheten att förena ny bebyggelse
med en eventuell framtida Norrbotniabana,
bullerstörningar samt markens förutsättningar
är frågor som bedöms vara viktiga att lyfta i ett
tidigt skede.

Tillhörande handlingar
•

Gator ska ha en stadsmässig karaktär.

•

Parkeringsplatser ska så långt som möjligt
förläggas under marknivån,

•

Högre bebyggelse än 4-5 våningar
kan tillåtas beroende på arkitekonisk
gestaltning.

Utredningar som ligger till grund för programarbetet:
•

PM- -Geo- och miljögeoteknik, Tyréns,
daterad 2013-02-06 (bifogas)

•

Södra Hamn , Luleå Samhällsbuller,
Tyréns, daterad 2013-02-22 (bifogas)

•

Funktionsutredning, Luleå personoch godsbangård samt resecentrum,
Trafikverket

•

PM - Trafikmatning Svartöberget, Ramböll

I det längre tidsperspektivet innebär uppdraget
att föreslå en möjlig utformning av området
som knyter an till kommunens intentioner vad
gäller stadens och områdets utveckling med
följande intentioner som utgångspunkt:
•

Den bebyggda miljön ska vara tät och
funktionsblandad.

•

Sammanhängande promenadstråk ska
utvecklas längs centrums stränder.

•

Vattennära lägen ska ge rum för boende
och aktiviteter.

•

Angöring för båtar ska möta fastlandets
kollektivtrafik.
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Programområdet
Programområdet är beläget i centrala Luleå på
centrumhalvöns södra sida. Området är i stort
sett bebyggt och omgärdat av barriärer i den
meningen att Södra Hamnleden, järnvägen
och Gråsjälfjärden begränsar möjligheten att
ta obebyggd mark i anspråk till ny bebyggelse.
Bebyggelseluckor återfinns, dels i områdets
mitt, dels i områdets östra del. Dessa ytor
används idag till parkering respektive upplag.
Verksamheterna i området består i huvudsak
av handel, kontor och tjänsteföretag. Det finns
inga bostäder inom programområdet.

Till de mer besöks- och personintensiva
verksamheterna hör Willys stormarknad,
Ångsågen Byggvaruhuset, Arbetsförmedlingen
och restaurang Södra hamn.
En fritidsbåthamn ingår i området. Hamnen
rymmer ca 450 båtar och under sommarmånaderna har turbåtstrafiken i skärgården
utgått härifrån. I hamnområdet ingår en
tankstation som möjliggör tankning av båtar,
bilar, skotrar.
Småbåtsgatan med Willys stormarknad till vänster

©Blom/Pictometry 2010
Ettans båthamn
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Programområdet
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Områdets bebyggelsehistoria, sett från
början av 1900-talet, är främst präglat av
sågverksverksamhet. Luleå Ångsåg var
bland den första verksamhetern på området.
Sågverket var vid den tiden placerat vid
dåvarande strandkant, i Hermelingatans
förlängning. Vid inledningen av 1940-talet
brann dock sågen ned och ny placering är den
nuvarande. Med tiden har området fyllts ut med
massor och strandlinjen har förskjutits mot
söder till dagens läge.

I förgrunden Luleå Ångsåg med brädgård och bostadshus. Året är 1929.

Kartutsnitt Luleå stad år 1927

Stadsarkivet, Luleå kommun

Hamnspåret, år 1977.

Stadsarkivet, Luleå kommun

Luleå Ångsåg

Stadsarkivet, Luleå kommun

Stadsarkivet, Luleå kommun
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Plandata
Programområdet berör ett tjugotal fastigheter
och de flesta är privatägda. Kommunen
äger gatumark, vattenområden - förutom
fritidsbåtshamnen, samt en obebyggd fastighet
som idag nyttjas för parkering.
Programområdet omfattar ca 32 ha, varav ca
20 ha utgör vatten.

Berörda fastigheter
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Förutsättningar
Planer, program och utredningar
Översiktsplan

Detaljplaner

Programområdet omfattas av kommuntäckande översiktplanen, antagen 1990,
liksom fördjupad översiktsplanen för Luleå
tätort, antagen 1993. Den kommuntäckande
översiktsplanen pekar ut området som
ett tätortsområde där nybebyggelse och
utveckling av befintlig bebyggelse med
tillhörande tätortsfunktioner ska prioriteras.
Den fördjupade framställer området
som ett viktigare centrumområde med
rekommendationerna att centrumfunktioner
och bostäder ska prioriteras.

Programområdet är till största delen detaljplanelagt och berör eller angränsar till följande
detaljplaner:

En ny översiktplan är under framtagande
och befinner sig nu i planprocessens
granskningsskede. Här är programområdet
utpekat som ett förtätnings- och utvecklingsområde; ett framtida exploateringsområde
med plats för bostäder och verksamheter.
Kommunens huvudsakliga viljeinriktning för
området framkommer ovan under rubriken
mål. Beslutet att anta den nya översiktsplanen
kommer att ske i KF hösten 2013.

•

Detaljplan för del av Innerstaden,
Innerstaden 2:34 (Pl 272), laga kraft 2004

•

Detaljplan för del av Södra Hamnplan, kv
Stören m.fl. (A416), fastställd 1984

•

Detaljplan till Marina, Södra hamn (Pl086),
laga kraft 1991

•

Detaljplan för del av Centrum, Innerstaden
2:34 (Pl 345), laga kraft 2010

•

Detaljplan för del av Innerstaden kv Sillen
m.m. (Pl 274), laga kraft 2004

•

Stadsplan för Varvsleden, Prästgatan, del
av Hertsövägen (A373), fastställd

•

Detaljplaneprogram för Östra Standen,
godkänd 2006

Detaljplaneprogrammet för Östra Stranden
anger i likhet med aktuellt program att
Östra stranden i en framtid bebyggs med
både bostäder och verksamheter. Båda
detaljplaneprogrammen pekar ut gatan under
Södra Hamnleden som möjlig framtida gata
som knyter samman områdena.

Gällande detaljplaner anger i huvudsak
centrumverksamhet, småbåtshamn, småindustri, parkering och båtupplag.
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PM - Trafikmatning Svartöberget
En utredning med fokus på möjliga framtida
anslutningsvägar till Svartöberget färdigställdes
år 2011. Utredningen redovisar ett antal
förslag på möjliga anslutningsgator i de
fall Svartöberget i framtiden bebyggs med
bostäder och om nedre bangården på
Svartön är borttagen. De alternativ som
berör programområdet innebär i korthet att
Småbåtsgatan förlängs mot Svartön antingen:

nytt resecentrum. Utredningen föreslår bl a
att godsbangården, Svartön Nedre, blir ny
uppställningsplats för personvagnar vilket i
sin tur möjliggör uppfyllande av kommunens
önskemål att tillskapa ett promenad- och
cykelstråk mellan Södra Hamn och Svartöstan,
dock under vissa givna förutsättningar. Bland
annat måste bentonitanläggningen flyttas och
en del markförvärv genomföras.

•

genom ny gatustäckning på
parkeringsområdet och vidare anslutning till
Malmhamnsvägen via befintlig bro, eller,

•

genom ny gatusträckning mellan Ångsågen
Byggvaruhuset och fritidsbåtshamnen via
ny bro över Svartholmssundet.

I de fall Cementa i en framtid
flyttas så bereder det ytterligare
plats. I dagsläget är verksamheten
beroende av järnväg och väg
för lastbilstransporter till sin
anläggning.

Trafikverket pekar i sin järnvägsutredning
ut alternativ öst (OH) som en av två möjliga
framtida stäckningar av Norrbotniabanan
genom Luleå. Alternativ OH innebär att banan
kommer söderifrån via Kallax och Hamnholmen
på bro över Lule älv. Korridoren berör
programområdet enligt bilden nedan.

Alternativen överensstämmer i huvudsak med
förslagen i programmet och det senare även
med gällande detaljplan, A416.

Funktionsutredning – Luleå personoch godsbangård samt resecentrum
Trafikverket har tagit fram en utredning
som bl a redovisar förslag på ny placering
av personvagnsuppställning för vagnar, lok
och motorvagnar för att frigöra mark till ett
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Avvägningar enligt miljöbalken
Riksintressen
Riksintressen är geografiska områden
som bedömts vara av nationell betydelse.
Bestämmelserna om riksintressen regleras i
miljöbalken (MB). Programområdet omfattas av
följande riksintressen:

Vilka åtgärder som kan innebära att
riksintresset skadas kan inte tydligt anges
i detta tidiga skede utan får bedömas i det
senare skedet av planprocessen när mer
detaljerade förslag arbetats fram, liksom
underliggande utredningar. Samråd ska
ske med berörda statliga myndigheter och
länsstyrelsen.

detaljplan ersätts av en ny (7 kap 18 g § MB).

Miljökvalitetsnormer

•

kustområde och skärgården i Norrbotten,
4 kap 1, 2 §§,

•

friluftsliv, 3 kap 6 §,

•

järnväg, planerad, 3 kap 8 § (Norrbotniabanan),

•

totalförsvaret, 3 kap 9 §

I granskningsupplagan till kommunens
nya översiktsplan uttrycker kommunen att
järnvägsintresset, liksom totalförsvarets
intressen ska prioriteras.

•

sjöfart, hamn - befintlig, 3 kap 8 § (gränsar
till).

Strandskydd

Att programområdet berör riksintresse innebär
att kommunen ska ta ställning till i vilken grad
riksintresset berörs och om det finns risk för
påtaglig skada. Av nämnda riksintressen är
det framför allt påverkan på markreservatet
för Norrbotniabanan som måste utredas
vidare i och med exploateringsplanerna. I
programmet hanteras frågan såtillvida att två
markanvändningsförslag arbetats fram, det ena
med markreservatet kvar, det andra med ett
borttaget markreservat.

Programområdet omfattas av det generella
strandskyddet som innebär förbud att bebygga
område 100 meter utmed strandlinjen, såväl
på land som i vattenområdet. Inom tidigare
detaljplanelagda områden gäller i nuläget
inget strandskydd då det har upphävts av
länsstyrelsen eller av kommunen. För varje ny
detaljplan som upprättas ska dock kommunen
göra en strandskyddsprövning. Det gäller
även redan detaljplanelagda områden då
strandskyddet återinträder automatiskt när en

Beslutet att upphäva strandskyddet ska
anges i detaljplanen genom en administrativ
bestämmelse. Fri passage längs stranden ska
säkerställas i detaljplanen så att allmänheten
kan gå utmed stranden.

Miljökvalitetsnormer är föreskrifter om viss
lägsta miljökvalitet för mark, vatten luft
eller miljön i övrigt inom ett geografiskt
område. Miljökvalitetsnormen ska ange de
föroreningsnivåer eller störningsnivåer som
människor kan utsättas för utan fara för
olägenheter av betydelse eller som miljön
eller naturen kan belastas med utan fara för
påtagliga olägenheter. Den miljökvalitetsnorm
som kan komma att påverkas av ett
genomförande av planerna är:
Föroreningar i utomhusluft: till skydd
för människors hälsa ska utsläppen av
kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid,
kolmonoxid, bly bensen, partiklar och ozon i
utomhus begränsas.
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Geotekniska förutsättningar
Ett geo- och miljögeotekniskt utlåtande har
tagits fram med syftet att belysa markens
beskaffenhet i ett tidigt skede. Utlåtandet
är baserat på: arkivmaterial från tidigare
utförda geotekniska undersökningar, tidigare
miljöutredningar samt en historisk kartläggning
av verksamheterna i området. Av utlåtandet
framkommer följande:

Topografi
Marken sluttar mot söder och fritidsbåtshamnen
och ligger generellt på lägre nivå än Södra
Hamnleden. Inom industi- och handelsområdet
ligger markytan relativt plan. Södra hamnledens
nivå ökar i riktning mot bron över Luleå bangård

Hydrologi
Geoteknik
Förutsättningarna för byggande på fast
mark är goda. Där marken utgörs av
fyllningsmassor ovan naturligt lagrade
sediment eller morän bedöms det inte krävas
några förstärkningsåtgärder. Jordarna här
kan vara tjällyftande vilket bör beaktas vid
anläggandet av plana och hårdgjorda ytor
som gator, torg och parkeringar. Däremot är
grundläggningsförhållandena mindre goda i
vattenområdet med löst lagrade sediment. De
lösa sedimenten kräver förstärkningsåtgärder
innan grundläggning av byggnader och
liknande kan utföras. Förstärkning av botten
kan utföras genom exempelvis pålning,
urgrävning eller nedpressning.
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Vattennivåerna varierar över året. Som högst
+1,71 meter över nollnivån och som lägst -1,19
meter över nollnivån enligt uppgifter från 2010
(RH2000). Grundvattenytan i marken kan antas
följa vattenståndet i havet med viss fördröjning
beroende på tätheten i jorden.

Miljögeoteknik
Med ledning av de branscher som funnits
tidigare i området kan förekomst av branschvisa
föroreningar i marken eller i sedimenten inte
uteslutas. Av de tänkbara så omnämns PAH, bly
från bränder samt pentaklorfenol och kvicksilver
som de med relativt hög föroreningspotential.
Föroreningar som förekommer idag innehåller
oljor och tungmetaller och sprids via dagvattnet
längs hårdgjorda ytor, via dagvattenledningar

med utlopp ut i Gråsjälfjärden. Föroreningar
som skett en bit bakåt i tiden är i allmänhet
täckta av den hårdgjorda ytan och eventuell
urlakning har troligen redan skett.
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Gatustruktur
Bil, gång, cykel
Områdets övergripande gatunät består av en
huvudgata, Småbåtsgatan, och en lokalgata,
Bangårdgatan. Båda gatorna har traditionella
trottoarer för gående. Cykeltrafiken är
oseparerad från biltrafiken och sker på samma
gatuutymme.
Angöring till programområdet sker från Södra
Hamnleden via Södra Kungsgatan. Det är
även möjligt att nå området från Prästgatan via
gång- och cykelväg under Södra Hamnleden/
Hertsövägen.

Enligt trafikmätningar från år 2007 trafikeras
Småbåtsgatan med ca 6 700
fordon per vardagsmedeldygn.
Bland verksamheterna är det
främst Willys stormarknad,
Ångsågen Byggvaruhuset
och Ettans båthamn som
genererar den större
mängden av trafikrörelserna i
programområdet.

Gång- och cykelvägen längs Kungsgatan
har ingen fortsättning in i programområdet
utan bryts i och med korsningen med Södra
Hamnleden. Detta får till följd att gående och
cyklister rör sig på parkeringsplatsområdet
framför Granec och Willys.
Såväl Småbåtsgatan som Bangårdsgatan
ansluter i öst till Malmhamnsvägen, en icke
kommunal återvändsgata som i första hand
nyttjas av arbetsfordon med bl a Cementa
som målpunkt. Malmhamnsvägen nyttjas även
av gång- och cykeltrafikanter som bor på
Svartöstaden och på Svartöbrinken.
Trafikflöden i och kring programområdet. Siffrorna anger 1000 fordon per vardagsmedeldygn.
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Strandpromenad
En strandpromenad ansluter till
programområdet i väster och kv Thule,
”tuttifrutti-husen”. Vidare går promenadstråkets
söder om Granec, invid småbåtshamnen för att
sedan ansluta till Småbåtsgatan. Ståket längs
Granec kan dock uppfattas av allmänheten
som privat och ej tillgängligt.

Isbanan
Nedfart till isbanan är möjlig invid Södra
Hamnrestaurangen och Granec.
Översikt gång- och
cykelnät samt
promenadstråk

Nedfart till isbanan
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Promenadstråk invid restaurang Södra Hamn

Promenadstråk invid ”tuttifrutti-husen”
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Skotertrafik
Skotertrafik till tankstationen är idag möjliggjord
genom bestämmelse i gällande detaljplan.

Hamnleden, öster om Södra Kungsgatan. Även
lokaltrafikens närlinje trafikerar området med
hållplats invid Willys stormarknad.

Turbåtstrafik
Under sommarmånaderna utgår turbåtstrafiken
till skärgården från hamnområdet. Det finns
dock planer på att flytta utgångsplatsen till
Södra Hamnplan från och med sommaren
2013.

Kollektivtrafik
Närmaste hållplatsen ligger längs Södra

Hållplats invid Södra Hamleden

Bangårdsgaten

Småbåtsgatan
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Teknisk försörjning

Stadsbilden

Genom programområdet löper en
huvudledning för spillvatten, en huvudledning
för dricksvatten samt ett flertal större
dagvattenledningar.

Bebyggelsen i området består i huvudsak
av industri- och handelsbyggnader om en
till två våningar höga. Såsom bebyggelsen
är utformad idag innebär det ingen större
avvikelse i stadens siluett.

Spillvattenledningen ligger på privat mark och
nära befintliga byggnader vilket kan medföra
problem om en ledning går sönder. Vatten- och
avloppsledningarna bör av den anledningen
i en framtid förläggas på kommunal mark
och samförläggas med huvudledning för
dricksvatten och ledning för dagvatten. Ett 15
meter brett markreservat för ledningarna bör
planläggas i kommande detaljplaner.
När det gäller dagvatten så sker
vattenavrinningen från centrumhalvön via
programområdet då marken sluttar ned mot
programområdet.
Möjligheten finns att ansluta sig till Luleå
energi:s fjärrvärmenät.

Sektion: Södra Hamnleden-Ettans båthamn
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Höjdskillnaden mellan Bangårdsgatan
och Södra Hamnleden medverkar till att
området idag inte kan anses bidra till stadens
rutnätsstruktur.Sett från Södra Hamnleden kan
området upplevas som en stängd fasad med
enstaka möjligheter till utblickar mot vattnet.
Domkyrkan och hamnkranen på Södra
hamnplan är två identifierade landmärken,
betydelsefulla i stadsbilden.
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Hälsa och säkerhet
Buller
Påverkan av buller är en av programuppdragets
huvudfrågor. Vid planering måste hänsyn tas till
eventuella bullerstörningar. Ett bullerutlåtande
med syftet att lyfta frågan i ett tidigt skede har
av den anledningen tagits fram. Utlåtandet är
baserat på befintliga data och uppskattningar,
avseende buller från bil, tåg, flyg samt
industi- och hamnverksamhet. Av utlåtandet
framkommer följande rekommendationer:
Förutsatt att Norrbotniabanan inte
kommer till stånd så har utformningen av
bostadsbyggnaderna mindre betydelse utan
särskilda förbehåll avseende trafikbuller.
Byggnaderna bör dock inte placeras närmare
Södra Hamnleden än ca 200 meter.
Om Norrbotniabanan i en framtid förverkligas
kan det innebära att Malmhamnsvägen flyttas
söder ut. Då ljudnivåen i ett sådant scenario
bedöms överskrida gällande riktvärden för
bostadsbebyggelse så måste bostädernas
planlösning och placering beaktas.
Vägtrafiken medför att ekvivalenta ljudnivån
om 55 dBA hamnar ca 240 meter från Södra
Hamnleden in på programområdet. Med ökad
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tågtrafik tillsammans med biltrafiken innebär
att det kan var olämpligt att bygga punkthus
i programområdets nordöstra del. Det kan
även komma att bli nödvändigt med skärmade
ballkonger på de fasader som vetter mot norr
och öst. Om bebyggelsen utformas med slutna
gårdar och med genomgående lägenheter
så bedöms lägenheterna kunna byggas även
i programområdets nordösta del, dock med
vissa avsteg från gällande riktvärden.
Sammantaget görs bedömningen att
bullerfrågan bör utredas vidare och i det
fortsatta arbetet med detaljplaner. Bland annat
bör ljudnivån från bangården och från Cementa
utredas vidare.

Tankstation
I programområdets mitt finns idag en
tankstation för bilar, skotrar och båtar. En fråga
som uppkommer i detta sammanhang är vilka
skyddsavstånd som gäller mellan tankstationen
och övrig bebyggelse/verksamheter:
Enligt Boverkets allmänna råd 1995:5
rekommenderas ett riktvärde på
skyddsavstånd på 100 meter mellan

bostäder och bensinstationer, där 50 meter
motiveras av riskhänsyn och det resterande
skyddsavståndet beror på buller, lukt etc. som
kan komma från en sådan anläggning.
I en rapport från länsstyrelsen i Stockholm
anses det också att det i nyplaneringsfallet bör
alltid ambitionen att hålla ett avstånd från en
bensinstation till bostäder. Det framgår även
att sammanhållen bostadsbebyggelse och
personintensiva verksamheter närmare än 50
meter från en bensinstation bör undvikas.
Risk för brand finns alltid vid en bensinstation
men även risk för läckage och föroreningar.
Konsekvenserna vid en olycka vid ett tankställe
i marina miljöer är i stort sett jämförbara med
konsekvenserna för en bensinstation på land.
Enlig Räddningsverkets föreskrifter SÄIFS
1997:8, är det längsta avstånd som finns
angivet till lossningsplats för tankfordon minst
25 meter.
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Programförslag
Grunprinciper

Markanvändning

På vilket sätt området kan utvecklas är till
stor del avhängigt av Norrbotniabanans
tillkomst, eller ej. I dagsläget råder osäkerhet
i frågan varför två olika scenarier har arbetats
fram. Ytterligare en avgörande faktor är så
klart, huruvida befintliga verksamheter väljer
att finnas kvar på området. Om exempelvis
Ångsågen i en framtid väljer att flytta sin
verksamhet kan det ge utrymme för att tillskapa
fler bostäder.

Framtida detaljplaner ska möjliggöra
kombinerad markanvändning: bostäder, kontor,
handel. Genom att fylla ut vattenområde med
massor så kan ny byggbar mark tillskapas och
en ny fritidsbåtshamn anläggas.

Grundtanken bakom båda förslagen är
att den bebyggda miljön ska vara tät och
funktionsblandad. Området ska upplevas
som en del av centrum och bidra till stadens
rutnätsstruktur. Området ska utformas
med tydliga gatu- och kvartersstrukturer,
väldefinierade mötesplatser och tydliga gränser
mellan privata, halvprivata och offentliga
områden.
Förutom boende och arbetande i området
så ska även andra kommuninvånare besöka
området och därigenom skapa goda
grundförutsättningar till att området utvecklas.

Ytkrävande markparkering ska så långt som
möjligt undvikas.Parkering ska i första hand
ske i parkeringsgarage under mark eller i
parkeringshus. Markområdet som idag nyttjas
som upplag kan så länge markreservatet för
Norrbotniabanan finns kvar, användas som
markparkering. I ett scenario utan markreservat
kan området förslagsvis bebyggas med ett
parkeringshus.

Kvartersstruktur
I likhet med centrumhalvöns traditionella
kvartersutformning så utformas området
med halvslutna kvarter och innergårdar som
möjliggör för utevistelse och lek. Huskroppar
i vinkel mot varandra i gatuhörn medverkar till
att betona korsningar och förstärka gatubilden.
Höjden på byggnaderna varierar i huvudsak
mellan tre till sex våningar men i enstaka fall

kan högre byggnader motiveras. Exempelvis
kan en byggnad upp till 12 våningar befästa
korsningen Bangårdsgatan-Småbåtsgatan
som området centrala punkt, tillika utgöra ett
landmärke. Kv Stören omvandlas på sikt från
det storskaliga kvarteret till ett område med
flera mindre kvarter.

Gatustruktur
Gatorna i området utformas som en stadsgator.
Det innebär att byggnaderna placeras med
bebyggelse på båda sidorna med entréer mot
gatan. Plantering av träd längs gatan bidrar
också till att ge ett stadsmässigt intryck.
Gatumarken ska vara så pass bred att den
inrymmer underjordiska ledningar för vatten
och avlopp, dvs minst 15 meter bred.

Offentliga rum
Gatan tillsammans med strandpromenaden
är ett viktigt av områdets viktigaste offentliga
rum. Längs Småbåtsgatan, i området kring
tankstationen, möjliggörs utblickar mot vattnet
som på sikt kan utvecklas till ett än tydligare
och inbjudande offentligt rum.
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Scenario 1
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2 Ny infart till programområdet som förbättrar

områdets tillgänglighet. Höjdskillnaden kan
försvåra tillkomsten men en tidig bedömning
gör gällande att det är tekniskt möjligt.

3

Befintligt gång- och cykelstråk ersätts med ett
separat sammanhängande stråk längs Södra
Kungsgatan, Småbåtsgatan och vidare mot
Svartön.
3-1 Befintligt stråk bevaras och förbättras
och ansluts till en eventuell förlängning av
Prästgatan.
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husen”. I framtiden kan den förlängas ytterligare
mot Svartöstaden.

1 Södra Kungsgatan, hela Småbåtsgatan och

Malmhamnsvägen bildar en ny huvudgata.
Den nya huvudgatan utgör, dels huvudinfart
till programområdet, dels en ny länk mellan
centrum och Svartön. Huvudgatan bör klara
trafik från boende och verksamheter från
Svartöstaden, Svartön samt från boende i de
fall Svartöberget i en framtid bebyggs med
bostäder.

S

5

Kv Stören, som idag bl a rymmer
dagligvaruhandel, bedöms kunna omvandlas
på sikt med kontor och småindustri längs
Södra Hamnleden, och med bostäder mot den
inre delen av programområdet. Bostäderna
skyddas därmed från trafikbuller från Södra
Hamnleden. Med en sådan utformning kan
Bangårdsgatan på sikt avvecklas. Detta
skulle i sin tur möjliggöra fler småkvarter och
kvartersgator.

6 Området utgör markreservat för

Norrbotniabanan. Endast enklare bebyggelse
kan tillåtas såsom förråd, lagerlokaler etc.

7 Området nyttjas idag för handel och

restaurang-verksamhet och kan på sikt
förtätas för att bli en ännu större tillgång för
småbåtshamnen.

8 På sikt kan området omvandlas till allmän plats.
Området möjliggör i stort sett fri sikt ut mot
vattnet. Befintlig tankstation kan eventuellt på
sikt flyttas.

9 Vattenområden som fylls ut med massor.

Längs Småbåtsgatan möjliggörs nya bostäder
med verksamheter i bottenplan. Söder därom,
närmast vattnet, enbart bostäder. Området
utfomras med en stadsmässig karaktär: tät
bebyggelse med gator och kvarter. Kanaler kan
med fördel anläggas för att på så vis föra in
mer vatten i området och samtidigt ge området
en unik karaktär.

10 Område för ny fritidsbåtshamn i de fall befintlig
fylls ut med massor.

11 Kommunalt vattenområde som möjliggör en
förbindelse med Skurholmsfjärden.

3-2 .Befintligt gc- stråket längs Södra
Hamnleden förlängs fram till en eventuell
förlängning av Präst-gatan.

4 Ny strandpromenad genom programområdet.
Strandpromenaden blir en fortsättning av den
befintliga promenaden söder om ”tuttifrutti-

Sektionsförslag: Södra Hamnleden-Småbåtsgatan
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Scenario 2
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1 Södra Kungsgatan, del av Småbåtsgatan och
Malmhamnsvägen bildar en ny huvudgata.
Den nya huvudgatan utgör, dels huvudinfart
till programområdet, dels en ny länk mellan
centrum och Svartön. Huvudgatan bör klara
trafik från boende och verksamheter från
Svartöstaden, Svartön samt från boende i de
fall Svartöberget i en framtid bebyggs med
bostäder.

del av

r

a

H

a

m

n

6 Kv Stören, som idag bl a rymmer

dagligvaruhandel, bedöms kunna omvandlas
på sikt med kontor och småindustri längs
Södra Hamnleden, och med bostäder mot den
inre delen av programområdet. Bostäderna
skyddas därmed från trafikbuller från Södra
Hamnleden. Med en sådan utformning kan
Bangårdsgatan på sikt avvecklas. Detta
skulle i sin tur möjliggöra fler småkvarter och
kvartersgator.

3 Småbåtsgatan blir lokalgata Gatan utformas

7 I de fall Bangårdsgatan dras om kan området
nyttjas för småindustri eller liknande med
parkeringsgarge i källarplan.

4 Befintligt gång- och cykelstråk ersätts med ett
separat sammanhängande stråk längs Södra
Kungsgatan, Småbåtsgatan och vidare mot
Svartön.

4-2 .Befintligt gc- stråket längs Södra
Hamnleden förlängs fram till en eventuell
förlängning av Prästgatan.

d

Strandpromenaden blir en fortsättning av den
befintliga promenaden söder om ”tuttifruttihusen”. I framtiden kan den förlängas ytterligare
mot Svartöstaden.

områdets tillgänglighet. Höjdskillnaden kan
försvåra tillkomsten men en tidig bedömning
gör gällande att det är tekniskt möjligt.

4-1 Befintligt stråk bevaras och förbättras
och ansluts till en eventuell förlängning av
Prästgatan.

ö

5 Ny strandpromenad genom programområdet.

2 Ny infart till programområdet som förbättrar

med en stadsmässig karaktär som innebär
gång- och cykelstråk samt träd längs sidorna.

S

7-1 Ett 15 meter brett område reserveras
för en eventuell omdragning av vatten- och
avloppsledning.

8

I de fall Ångsågen Byggvaruhuset i en
framtid väljer att flytta sin verksamhet kan
området bebyggas med en tät och blandad
stadbebyggelse med bostäder, handel och
kontor.

9 Området nyttjas idag för handel och

restaurang-verksamhet och kan på sikt
förtätas för att bli en ännu större tillgång för
småbåtshamnen.

10 På sikt kan området omvandlas till allmän plats.
Området möjliggör i stort sett fri sikt ut mot
vattnet. Befintlig tankstation kan eventuellt på
sikt flyttas.

11 Vattenområden som fylls ut med massor.

Längs Småbåtsgatan möjliggörs nya bostäder
med verksamheter i bottenplan. Söder därom,
närmast vattnet, enbart bostäder. Området
utfomras med en stadsmässig karaktär: tät
bebyggelse med gator och kvarter. Kanaler kan
med fördel anläggas för att på så vis föra in
mer vatten i området och samtidigt ge området
en unik karaktär.

12 Område som på sikt kan bebyggas med
handel, kontor och parkeringshus.

13 Område för ny fritidsbåtshamn i de fall befintlig
fylls ut med massor.

14 Kommunalt vattenområde som möjliggör en
förbindelse med Skurholmsfjärden.
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Referensbilder från Gävle och Köpenhamn
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