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INLEDNING
En del av fastigheten Innerstaden 2:1 ska detaljplaneläggas. Syftet med pla-
nen är att pröva förutsättningarna för bostäder. Planområdet avgränsas i 
norr av Gammelstadsvägen, i söder av Landsgatan, i väster av Kungsgatan 
och i öster av kvarteret Älgen.

Planområdet ligger inom området Charlottendal som är utpekat som värde-
full kulturmiljö enligt Luleå kommuns bebyggelseinventering 2016.

Därför vill kommunen ha ett utlåtande av antikvariskt sakkunnig hur den 
föreslagna exploateringen kan påverka den befintliga kulturmiljön i Charlot-
tendal. Utlåtandet omfattar även andra delar av omgivningen. Bl a gränsar 
planområdet till Innerstadens begravningsplats som besitter skydd enligt 
Kulturmiljölagen. 

SYFTE
Syftet med ett utlåtande med hänsyn till kulturmiljön är att utreda hur till-
kommande bebyggelse påverkar de utpekade kulturmiljövärden inom Char-
lottendal.

OMFATTNING
Utlåtandet har avgränsats till det aktuella planområdet som omfattas av del 
av fastigheten Innerstaden 2:1. Som omgivning beaktas området Charlotten-
dal väster om järnvägen, bebyggelsen i gatuliv på andra sidan Kungsgatan (i 
kv Bocken och Rådjuret), bebyggelsen norr och väster om Gammelstadsvä-
gen (kv Hajen) samt Innerstadens begravningsplats.

KULTURVÄRDE
FÖRVANSKNING OCH VARSAMHET I PBL
I Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 8 kap finns ett antal paragrafer med
syfte att skydda bebyggelse mot förvanskning och tillse att byggnader under-
hålls varsamt.

8 kap 13 § förbjuder förvanskning av bebyggelse som är särskilt värdefull 
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. I vissa 
avseenden gäller förvanskningsförbudet också bygglovpliktiga anläggningar, 
bebyggelseområden, allmänna platser och tomter som har skyddsbestäm-

Innerstadens
begravningsplats

Planområdet

Kv Rådjuret

Kv Hajen

Bild 1. Orienteringskarta med fastigheter och kvarter.

Kv Hjorten
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melser i detaljplan.

En vedertagen tolkning av denna paragraf är att en byggnad betraktas som 
särskilt värdefull om den tydliggör tidigare samhällsförhållanden genom t ex 
byggnadsteknik, visar på olika gruppers villkor av t ex social och ekonomisk 
art, visar på stadsbyggnads och arkitektoniska ideal och tankemönster eller 
representerar viktiga funktioner i lokalsamhället. Även byggnadens komple-
mentbyggnader och tomtplats brukar innefattas i värdet.

Förvanskning kan t ex vara att byta till fönster som i utformning avviker från 
byggnadens karaktär och stil då det byggdes, förse byggnaden med annan 
typ av panel eller annat material än de som var vanliga vid tillkomsttiden 
eller att förse byggnaden med stilelement eller kulör som avviker från bygg-
nadens ursprungliga karaktär.

PBL 8 kap 14-18 § belyser kraven på underhåll och varsamhet ur olika aspek-
ter.

I 14§ står att ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick så att dess utform-
ning och tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas 
till omgivningen och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig och konstnärlig synpunkt.

15 och 16 §§ nämner tomter och allmänna platser samt anläggningar.

17§ säger att ändringar och flytt av byggnader ska utföras varsamt med hän-
syn till dess karaktär och värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig 
och konstnärlig synpunkt. Enligt 18§ ska detta tillämpas också för anlägg-
ningar.

Dessa paragrafer innebär att man vid underhåll av byggnader ska ta hänsyn 
till både byggnadens som områdets kulturvärden. 

Vad som är underhåll definieras i PBL som en åtgärd som vidtas för att bibe-
hålla eller återställa en byggnads konstruktion, funktion, användning, utse-
ende eller kulturhistoriska värde.

Underhåll kan bl a innefatta ommålning. Då kan val av färgtyp och kulör vara 
en viktig faktor att ta hänsyn till.

BYGGNADSMINNE
Byggnadsminnen regleras i Kulturmiljölagens (1988:950) 3§. Det är Läns-
styrelsen, i samråd med fastighetsägaren, som beslutar att en byggnad eller 
annan miljö ska skyddas som byggnadsminne. I beslutet anges vilka delar 
som är skyddade och som behöver tillstånd för att ändras.

I samband med byggnadsminnesförklaringen upprättas en beskrivning och 
värdering av byggnaden och ibland även av miljön runt byggnaden. 

I de berörda områdena finns inga byggnadsminnen.

KYRKLIGA KULTURMINNEN
Även kyrkliga kulturminnen regleras i Kulturmiljölagens 4§.

Innerstadens begravningsplats utgör ett kyrkligt kulturminne.

DEFINITIONER
Begreppen kultur, kulturarv och kulturmiljö utgör inte värderingsbegrepp 
och har definierats enligt nedan i olika sammanhang.

Begreppet kulturarv
används på olika sätt. Oftast avses materiella (t ex en byggnad) och immate-
riella (t ex en företeelse) uttryck som omfattas av traditioner, idéer och vär-
den som vi övertar från tidigare generationer. Vad som betraktas som kultur-
arv kan förändras över tiden och kan variera mellan betraktare. 

Med kulturmiljö
menas den av människan påverkade miljön. Kulturmiljön är en viktig del av 
kulturarvet då den synliggör historien. Spåren kan vara alltifrån bebyggelse 
till städer till landskap.

Kulturmiljövärden är värderingsbegrepp och kan grovt delas in i tre grupper.

KUNSKAPSVÄRDEN
är de värden som berättar om historisk utveckling och livsvillkor under olika 
epoker, funktionella och sociala samband och människans förhållande till 
miljö och t ex tro. 

Arkitekturhistoriskt värde: Byggnaden eller miljön har genom sin gestalt-
ning blivit mönsterbildande eller utgör ett väldigt bra exempel på en stil-
epok.

Byggnadshistoriskt/byggnadstekniskt värde: Visar på äldre byggnads-
skick och byggnadstekniska lösningar, -material och -metoder. T ex bärande 
system och uppbyggnader av väggar och bjälklag, rumsindelningar/-använd-
ningar och materialtyper och behandlingar.

Samhällshistoriskt/Socialhistoriskt/Personhistoriskt värde: Berättar 
om byggnader och miljöer som uppstått för olika tidstypiska samhällsfunk-
tionella ändamål t ex Folkets Hus och utvecklingen av boendet. Samt om 
berömda personers livsmiljö.
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Patina är både upplevelse och kunskapsvärde. Det visar på spår av använd-
ningen och ger upplevelsen av gångna tider.

UPPLEVELSEVÄRDEN
består av visuella, symboliska och identitetsskapande värden. De kan utgöras 
av känslor av igenkännande, tillhörighet, skönhet, motvilja eller avståndsta-
gande.

Arkitektoniskt/Konstnärligt värde ligger i estetiken, volymer och detaljer.

Kontinuitetsvärde visar på utvecklingen av miljön. Det utgörs av både för-
ändring och kvarvarande byggnader och miljöer i ett sammanhang med var-
andra.

Miljöskapande värden som ger kvaliteter i miljön som helhet. Kan t ex utgö-
ras av en gatuvy eller gårdsmiljö.

Symbolvärde kan utgöras av en byggnad eller miljö som utgör en symbol för 
något i samhället eller har en utformning som förmedlar ett budskap om sin 
funktion. T ex ett stadshus eller en skola.

Traditionsvärde är det värde som en byggnad eller miljö tillskrivs därför att 
de förknippas med en speciell händelse eller företeelse.

BRUKSVÄRDEN
anger hur platser används idag och hur de kan utvecklas. Det är ett materi-
ellt värde men kan också utgöra värde som besöksmål.

FÖRSTÄRKNING AV VÄRDET
De olika värdena kan också kompletteras med värden som förstärker 
ursprungsvärdet.  Det kan vara:

Autenticitet som kan vara att byggnaden eller något i miljön är i ursprung-
ligt skick. D v s äkta.

Kvalitet kan vara omsorg om detaljer, bra material eller bra hantverk.

Ett grundvärde som är tydligt och avläsbart kan också bidra till ett pedago-
giskt värde. 

LULEÅ KOMMUNS INVENTERING 2015-16
Luleå kommun har 2015-16 inventerat bebyggelsen med ett kulturvärdesper-
spektiv.  Den inventeringen var endast översiktlig för att identifiera kultur-
historiskt intressanta byggnader, byggnadsdetaljer och miljöer och omfat-
tande områdena Centrum, Östermalm och Malmudden. Utgångspunkten för 

värderingen var Riksantikvarieämbetets ”Plattform för Kulturhistorisk värde-
ring och urval”. Metoden baseras på de fyra momenten beskrivande, analy-
serande, planerande och beslutande. De moment som kan läsas ur denna 
inventering är de två första som ska kunna användas för de två sista.

De byggnader som bedömdes som kulturhistoriskt värdefulla delades i kom-
munens inventering in i tre bedömningsgrupper:

Särskilt kulturhistoriskt intressant (röd) innebär att bebyggelsen och mil-
jön berättar något om stadens historia och utveckling där den har ett sådant 
kulturhistoriskt värde att den är omistlig för Luleå kommun. Byggnaden/
bebyggelsen och dess miljö är välbevarad och har flera detaljer eller bygg-
nadselement i ursprungligt skick typiska för sin arkitektoniska tidsepok. 
Byggnadens tidstypiska detaljer kan upplevas med omsorg om hantverket
och material. Vidare har den en stark och tydlig karaktär - kanske även i en 
förändrad miljö - väl synlig i gaturum och siktlinjer. I den här gruppen kan 
det finnas byggnader som har utbytta detaljer men gjorda på ett varsamt 
sätt eller i mindre omfattning. Objekten i den här gruppen är representativa 
utifrån sin lokala och/eller regionala anknytning och kanske till och med 
sällsynta med bland annat höga samhällshistoriska-, kontinuitets- och identi-
tetsvärden.

Kulturhistoriskt intressant (blå) innebär att byggnaden har en stark och 
tydlig karaktär med komponenter och detaljer typiska för sin arkitektoniska 
tidsepok. Byggnaden/byggnaderna är representanter för sin tidsperiod och 
symboler för stil, ideal och tillkomstperiod. Vidare förstärker den gatubilden 
där dess volymer och skala är viktiga men också för kulturmiljön som hel-
het. I den här gruppen kan det finnas byggnader som förändrats/förvanskats 
något men bibehållit karaktären som helhet. Objekten i den här gruppen kan 
vara lokalt representativa med bland annat höga samhällshistoriska-, konti-
nuitets- och identitetsvärden.

Tidstypisk (gul) klassning innebär att byggnaden har en stark och tydlig 
karaktär med komponenter och detaljer typiska för sin arkitektoniska tids-
epok. Den kan också ha en framträdande plats i miljön eller gaturummet. 
I denna grupp kan det finnas byggnader som förvanskats men har kvar, i 
mindre omfattning, något av dess ursprungliga karaktär och arkitektoniska 
element.

DETALJPLAN PL242 FRÅN 2001
I den gällande detaljplanen PL242 från 2001 för kvarteren Renen, Hästen och 
Oxen finns skyddsbestämmelser där kvarteren som helhet har beteckningen 
q som innebär att området omfattas av 3 kap 12§ PBL (i nu gällande PBL mot-
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Bild 3.  Utdrag ut detaljplan PL242 daterad 2001 över kvarteren Renen, Hästen och 
Oxen. Kvarteren har beteckningen q och de skrafferde byggnaderna är märkta som 
kulturhistoriskt värdefull byggnad. q anger att området omfattas av 3 kap 12§ PBL (i 
nu gällande PBL motsvarande 8 kap 13§ff). 

svarande 8 kap 13§ff). Några byggnader är också märkta som kulturhisto-
riskt värdefull byggnad. Märkta byggnader skiljer sig åt något mellan denna 
plan och inventeringen (Jmfr Bild 2 och3). Vid besöket framkom också att 
något av de i inventeringen utpekade husen förändrats och/eller förvanskats.

DETTA DOKUMENT
Detta kulturmiljöutlåtande delar Luleå kommuns syn på vad som är särskilt 
intressanta och intressanta byggnader men att vissa förändringar på enskilda 
byggnader skett som påverkar värdet som beskrevs 2015-16.

Detta dokument utgår från den av Luleå kommun upprättade karaktärsbe-
skrivning för Charlottendal men har också kompletterats med författarnas 
egen bedömning samt tar upp de förändringar av värdet som kan ha skett 
sedan kommunens inventering utfördes.

Med Charlottendall avses endast delen väster om järnvägen då järnvägen och 

Bild 2.  Kartbild från inventeringen 2015-16. I jämförelse 
med PL242 är bilden lite förändrad vilket visar på att 
både synen på vad som anses kulturhistoriskt värdefullt 
förändrats men troligen också på att byggnader förvan-
skats och förändrats..

den vegetation som finns längs denna utgör en skarp gräns mellan de båda 
områdena. I vissa lägen finns genomsikt i gaturummen men den tilltänkta 
etableringen ligger inom kvartersstrukturen så dessa påverkas inte. 

De fem presenterade kartbilderna visar delar av Luleå centrum där det aktu-
ella planområdet med omgivning ingår. Centrums tillväxtyta begränsas av 
bland annat vatten och järnvägsdragning.  

Av kartorna kan utläsas att Stadsviken fyllts ut och tagits i anspråk för sta-
dens behov av mark. Först för hamnrelaterade ändamål och sedan för bebyg-
gelse och infrastruktur. Av kartorna framgår också att det var Kungsgatan 
som fortsatte förbi Innerstadens begravningsplats i den del som nu utgör 
Gammelstadsvägen. 
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Bild 6. Stadsplan från 1920 där den nuvarande kvartersindelningen fastställdes. För-
ändring till dagens utformning har skett i området kring det aktuella planområdet 
omkring 1950.

Bild 4. Landsgatan norrut mot planområdet som tidigare utgjorde korsning med 
Kungsgatan. Del av kv Hjorten till vänster och kv Älgen till höger. 

Bild 5. Kungsgatan norrut mot planområdet och korsningen med Gammelstadsvägen. 
Kv Rådjuret till vänster och Hjorten till höger.
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Bild 10. Karta från 1966. Planområdet är grönområde som idag. Gatunätet är 
ombyggt sedan 1949 så kvartersindelningen har än en gång förändrats något.

Bild 9. Karta från 1949. Planområdet ligger fortfarande på delvis på gatumark och 
delvis på obebyggd kvartersmark. Men nu finns mer bebyggelse på omgivande fastig-
heter.

Bild 7. Karta från 1896. Planområdet ligger på obebyggt område på planerad kvarter-
smark som är illustrerad som rektangulära kvarter tvärs över befintlig bebyggelse.

Bild 8. Karta från 1922. Planområdet ligger delvis på gatumark och delvis på obe-
byggd kvartersmark. Landsgatan har tillkommit och kv Älgen och Hjorten omformats. 
Regleringen skedde via stadsplan A016B från 1915.
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AKTUELLT PLANOMRÅDE
BESKRIVNING UTLÅTANDE 

VÄRDE

Idag ett obebyggt område detaljplanelagt som park eller plantering (Dp 
A414). Av kartorna ovan framgår att området haft olika användning under 
åren.

Detaljplaneområdet ligger i det nordvästra hörnet av Charlottendal i kors-
ningen Kungsgatan och Gammelstadsvägen.

De höga huskropparna är i 5 och 6 våningar inåt mot området Charlottendal 
och 7 i hörnet vid korsningen Kungsgatan och Gammelstadsvägen. 

De nya byggnadernas balkonger mot gaturummen ligger i linje med kvarters-
gränsen i kv Älgen efter Västra Pilgatan och i liv med den äldre bebyggelsen 
efter Kungsgatan.

Mot Landsgatan presenteras infart till garage och grönytor samt ett gårds-
hus.

Befintlig närliggande bebyggelse är i söder i kv Hjorten två byggnader i 2½ 
våning klädda i tegel respektive träpanel med halvhög sockel. De är svåra 
att tidsbestämma då de är ombyggda men är troligen byggda på 1940-talet 
med hänsyn till storlek och placeringen Kungsgatans gamla sträckning och 
Landsgatan.

I väster, på andra sidan Kungsgatan i kv Rådjuret ligger ett trevåningshus 
från 1950-talet. Det har kvar det mesta av sin ursprungliga karaktär.

Norr om området ligger i kv Hajen låga industriliknande byggnader samt 
Innerstadens begravningsplats.

Mot öster i kv Älgen ligger ett trevåningshus i tegel från 1960-talet (eller sent 
50-tal) i tre våningar med halvhög sockel. I fasaden mot väster och nyetab-
leringen har det balkonger och större fönster- och träpartier. Även denna 
byggnad har kvar mycket av sin ursprungliga karaktär.

I kv Älgen finns även ett trähus i två våningar som i sitt ursprung kan vara 
från 1930-40-talet men som byggts till och genomgått stora förändringar.

Kv Hjorten, som planområdet närmast ingår i, ligger i den centrala stadens 
(med tätare stadsstruktur och uppbyggnad gata trottoar fasad) utkant men 
i takt med att staden växer kommer det att bli en del av den strukturen. Nu 
slutar den tätare staden söder om Lulsundsgatan. Kungsgatan norr Lulsunds-
gatan kommer dock även i framtiden, fast den ingår i stadskaraktären, ha en 
glesare struktur genom sin allékaraktär. 

Planområdet utgör idag en obebyggd yta med gräs och lite träd samt gång-
väg som gör platsen i korsningen till en yta utan egenvärde eller primär 
funktion då den inte har funktion som park att vistas i och den diagonalt 
löpande gångvägen mellan trottoarer vid Kungsgatan och Gamnmelstadsvä-
gen inte är en primär gångväg. 

Den presenterade bebyggelsen i exploateringsområdet avviker från karaktä-
ren i övriga närområdet och kommer att synas bakom och ovan byggnader 
och träd från olika punkter inom Charlottendal.

Avvikelsen består främst i höjd, material, färgsättning och form. Där den 
befintliga bebyggelsen inom Charlottendal representerar en mer sammanhål-
len, repetitiv och klassisk arkitektur sticker den nya etableringen ut och tar
plats med sin oregelbundenhet, utskjutande och framträdande balkonger 
(även mot gaturummet) vilket i framtiden kommer att upplevas tidstypiskt 
för det tidiga 2000-talet. Ytterligare en avvikelse som inte återfinns i kring-
liggande områden är byggnadens program med synliga parkeringar i sockel-
våningen bakom halvtransparenta fasader. 

Den tillkommande bebyggelsen förstärker korsningen och gaturummen 
för både Kungsgatan och Gammelstadsvägen samt skapar fond från båda 
riktningarna av Gammelstadsvägen. Det förstärker också områdets kvarters-
struktur genom sitt läge i ett hörn av området. 

Det tillkommande bebyggelsen påverkar inte heller kulturmiljövärdet i områ-
det Charlottendal nämnvärt då det ligger i hörnet av området som här redan 
har lite större hus i en glesare struktur med mindre träd och mer hårdgjorda 
ytor. Den bildar också en barriär till de trafikerade Kungsgatan och Gammel-
stadsvägen.

Ska man tillskriva platsen något kulturhistoriskt värde så berättar den genom 
titt på kartor en del av historien om stadens tillväxt. 

Av platsen som sådan går inte detta att utläsa.
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Bild 11. Skiss på placering av ny bebyggelse inom planområdet. 

Bild 12. Illustration från skiss från söder.

Bild 13. Illustration från Landsgatan.

Bild 14. Illustration från Gammelstadsvägen mot Kungsgatan. 
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Bild 18. Planområdet från Kungsgatan med kv Hjorten till högerBild 16. Planområdet från väster från korsningen Kungsgatan/Gammelstadsvägen 

Bild 17. Från korsningen Kungsgatan - Gammelstadsvägen mot sydost och Charlot-
tendal.

Bild 15. Gammelstadsvägen från väster mot öster. 
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Bild 22. Västra Pilgatan västerut med planområdet till vänster.

Bild 19. Landsgatan från Kungsgatan med planområdet till vänster.

Bild 20. Från Gammelstadsvägen söderut med planområdet i fonden.

Bild 21. Västra Pilgatan österut från planområdet.
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OMGIVNING

BESKRIVNING

Charlottendal är ett centralt beläget bostadsområde i Luleå, tydligt avgränsat 
av järnvägen i öster, den gröna allégatan Lulsundsgatan i söder, Kungsgatan 
i väster och Innerstadens begravningsplats i norr. Det omfattar kvarteren 
Älgen, Renen, Hjorten, Hästen, Kalven, Tjuren och Oxen.

Det är byggt under tidsperioden: 1887-1940-talet med en del senare till-
skott. Stadsdelens kvartersindelning har troligen sitt ursprung i stadsplan
från 1888 som upprättades i samband med att staden industrialiserades och 
järnvägen byggdes. Tomtindelningen har förändrats med tiden till dagens 
indelning i fyrkantiga tomter på cirka 1000 kvadratmeter. 

Östermalms och Charlottendals karaktär är sekelskiftets villaträdgårdsstad 
med höga natur- och kulturvärden Flera kvarter är skyddade miljöer med 
kulturmiljövärden. Träd och växtlighet i området bidrar till den trivsamma 
miljön och ger siktlinjerna djupverkan och textur. När området delades av 
järnvägsrälsen i slutet av 1800-talet var de båda områdena på väg att bebyg-
gas men fortfarande under 1890-talets slut var där ett fåtal hus. Tjugo år 
senare hade byggandet tagit fart när egnahemslånen möjliggjorde finansie-
ringen. Omkring 1920- talet var det endast kvarteren längst norrut i Öster-
malms yttre område som fortfarande var obebyggda. 

Karaktären återfinns i många städer planerade under samma tid. Den är 
föregångare till de bostadsområden med småhus och mindre flerbostadshus 
som etablerats i stor skala i städernas utkanter från mitten av 1900-talet 
fram till idag.

Husen är lokaliserade mot gatan med en mindre förgårdsmark och en gene-
rös yta för trädgård i kvarterens inre. På många gårdar finns också gårdshus 
och förrådsbyggnader.

De tidigare villorna är byggda i klassisk stil med stensocklar, ljusa stående 
träfasader, fönster med poster och spröjs och valmade eller sadeltak. Entré-
erna är belägna mot gårdarna eller husens gavelsidor. 

Ombyggnader och nytillskott har bidragit till en förändrad karaktär och för-
vanskningar av några av de äldre husen med nyare material och metoder. 
Volymer och placeringar är dock de äldre. Tilläggen är delvis av tidstypisk 
karaktär från t ex. 1950-tal och 1960-tal. 

Tillskotten utgörs oftast av flerfamiljshus, de flesta är belägna i områdets 
nordvästra del intill det aktuella planområdet. 

I områdets sydvästra hörn återfinns också Östra skolan från 1901 uppförd i 
sten och med putsad fasad och intill den utmed Lulsundsgatan en park med
karaktäristiska högresta tallar vilka också återfinns på flera ställen i Char-
lottendal. Området kring skolan har en delvis avvikande karaktär än kring 
bostadshusen med en mer öppen struktur och annan skala.

Landsgatan bryter den rätvinkliga strukturen inom området utan att förändra 
områdets karaktär Den tillkom någon gång kring 1915-20 som anslutning till 
Kungsgatan. Kring Landsgatan finns en blandad bebyggelse och den utgör 
idag en återvändsgata som slutar vid planområdet. Den kommer att utgöra 
angöring till den nya etableringen.

Kungsgatan som är en av stadens längsta stadsgator i nordsydlig riktning 
sträcker sig från Södra hamnen i söder upp till Charlottendals nordöstra hörn 
där den avslutas i en T-korsning mot Gammelstadsvägen. På så sätt utgör 
denna plats en tydlig entré till kvartersstaden.

Kungsgatan utgör Charlottendals västra gräns men bebyggelsen på de båda 
sidorna skiljer sig i struktur. Inom Charlottendal är den mer småskalig, med 
undantag av Östra skolan, med byggnader i 2-2½ våningar. På andra sidan är 
det mer blandad bebyggelse med något småhus och flerbostadshus i tre till 
fem våningar. Gemensamt för de bägge sidorna är dock att byggnaderna inte 
ligger i tomtgräns mot gatan utan har förgårdsmark.

Gammelstadsvägen tangerar Charlottendal vid planområdet.

Mot norr avgränsas området av Västra Pilgatan som är återvändsgata med 
förlängning mot Gammelstadsvägen i form av gångväg. Norr om Pilgatan lig-
ger Innerstadens begravningsplats.

Mot öster avgränsas området av Västra Järnvägsgatan som på sin östra sida 
har järnvägen med avgränsande grönområde.

På områdets södra sida löper Lulsundsgatan som på sin andra sida har en 
blandad bebyggelse av olika ålder och täthet.

CHARLOTTENDAL
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Värdebedömning i Luleå kommuns inventering:
”Området karaktäriseras av sekelskifteshusen och dess gröna miljö. Villabe-
byggelsen har ett högt  byggnadshistoriskt värde då byggnaderna speglar 
olika tidsperioder men utgör tillsammans ett kontinuerligt användande som 
trädgårdsstad. Därför är också själva växtligheten och värdefulla träd av 
betydelse för gaturummen samt för de allmänna platserna i området.”

Miljön som helhet har ett värde då den har kvar stora delar av sin ursprung-
liga karaktär precis som framgår av ovanstående motivering.

I inventeringen finns också formuleringen:
”I Luleå finns många byggnader med ett kulturhistoriskt värde. De är en vik-
tig del av vårt kulturarv och  berättar något om det historiska Luleå.”

Inventeringen finns presenterad på sidan 6 och 7 i detta dokument. Inom 
Chalottendal finns ett antal fastigheter som är utpekade att de besitter ett 
kulturhistoriskt värde.

Det finns ett antal blåmarkerade byggnader, en gul och ett par röda. Östra 
skolan bl a är rödmarkerad som särskilt kulturhistoriskt intressant byggnad.

I detaljplan PL242 från 2001är miljön skyddad via ett q och det finns ett 
antal byggnader utpekade som kulturhistoriskt intressanta. De markerade
byggnaderna i inventeringen och detaljplanen överensstämmer i stort men 
vissa skillnader finns. Vid besöket inför detta arbete framkom att några av de 
utpekade husen förändrats och förvanskats samt att en del berikande vege-
tation tagits bort som delvis förändrat karaktären. 

Närheten till vattnet utgör en del av värdet för området men begränsas redan 
idag av avståndet och Bodenvägen. Utsikten saknas redan annat än från 
Älgen 6 där det kan finnas lite utblick från de övre våningarna.

VÄRDE

Inget av de i inventeringen eller PL242 utpekade enskilda byggnaderna ligger
i direkt anslutning till det nya området utan de ligger med andra större bygg-
nader emellan. Jämför kartorna på sidan 7.

De fastigheter i kv Hjorten och Älgen som ligger närmast har också byggts 
om och har relativt stor del hårdgjord yta och mindre andel trädvegetation 
vilket gör att de inte överensstämmer med den beskrivna karaktären för vil-
lastad.

Positivt för kulturmiljön är att siktlinjerna för både Västra Pilgatan och Lands-
gatan får ett tydligare avslut med den tillkommande bebyggelsen.

Området som sådant påverkas inte negativt av exploateringen då denna lig-
ger i ett hörn av och på gränsen till miljön och därmed förstärker avgräns-
ningen av området och bildar barriär mot de stora trafikstråken Kungsgatan 
och Gammelstadsvägen.

Är det önskvärt att även i framtiden bevara Charlottendals kulturhistoriska 
karaktär och värde kanske även detta område skulle behöva en ny plan med 
tydliga riktlinjer som hjälp för fastighetsägare och kommunens bygglovhan-
terare att bevara områdets karaktär.

UTLÅTANDE 
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Bild 23.Kv Hjorten från Landsgatan mot sydväst med Östra skolan i bakgrunden.  

Bild 24. Högresta tallar i Boulognerskogen mellan Östra skolan och kv Oxen.

Bild 25. Östra skolan från norr från Kungsgatan.

Bild 26. Blandad bebyggelse inom Charlottendal. Kv Älgen och Renen.
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Bild 27. Hermelinsgatan mot söder med bebyggelsen som ligger närmast planområdet  
Kv Renen till vänster och Älgen till  höger.

Bild 28. I inventeringen blåmarkerat hus på Västra Parkgatan, kv Hästen.

Bild 29. I inventeringen blåmarkerat hus på Västra Pilgatan, kv Renen. 

Bild 30. Västra Parkgatan mot väster. Vid Parkgatan finns flera blåmarkerade hus.
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Bild 31. Västra Parkgatan österut med blandad bebyggelse.

Bild 32. Västra Järnvägsesplanden med kv Renen till höger.

Bild 33. Hermelinsgatan mot norr. Flerbostadshuset till höger i kv Renen är gulmarke-
rat i inventeringen.

Bild 34.Landsgatan med kv Hjorten till vänster och planområdet i fonden. 
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KORTFATTAD BESKRIVNING VÄRDE UTLÅTANDE

Området omfattas i detta dokument av de delar av 
kvarteren Rådjuret och Bocken som gränsar mot 
Kungsgatan.

Kungsgatans sträckning, kvartersindelning och 
bebyggelse har genom åren förändrats.  Kv Rå-
djuret har bildats genom sammanslagning av
flera kvarter och Timmermansgatan har i det nya
kvarteret blivit återvändsgata.  Bebyggelsen har 
förändrats i kv Rådjuret med flerbostadshus längs 
Kungsgatan.

Kungsgatan har allékaraktär med trädrader och 
förgårdmark vilket gör att den upplevs som bred 
och lummig. Den har mer karaktär av ytterområ-
desgata än av innerstad. Först vid Lulsundsgatan 
får Kungsgatan  mer innerstadskaraktär.

Bebyggelsen inom kv Rådjuret längs Kungsgatan 
mittemot Charlottendal består av både villatomter 
och höga flerbostadshus.

Ska man tillskriva området något kulturhistoriskt 
värde så berättar förändringarna en del av sta-
dens historia och om byggnaderna behåller den 
karaktär de har idag kan de i framtiden tillskrivas 
värden som enskilda byggnader.

Kungsgatan som gata får med den föreslagna nya-
bebyggelsen en förstärkning av gaturummet och 
får ett markerat avslut/korsning. 

Bebyggelsen längs Kungsgatan på bägge sidor 
uppvisar redan idag en stor variation.

OMRÅDET VÄSTER OM KUNGSGATAN
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Bild 37. Korsningen Kungsgatan/ Gammelstadsvägen med kv Rådjuret till vänster och 
kv Hajen i fond.

Bild 38. Kungsgatan norrut. med Kv Bocken till vänster och Östra skolan till höger.Bild 36. Kungsgatan mot söder med Östra skolan till vänster och kv Bocken till höger.

Bild 35. Kungsgatan söderut med planområdet och kv Hjorten till vänster. Kv Rådjuret  
till höger.
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KORTFATTAD BESKRIVNING VÄRDE UTLÅTANDE

Området omfattar i detta dokument de delar av kv 
Hajen  som ansluter till Gammelstadsvägen.

Bebyggelsen i området består av blandad låg gles 
industribetonad bebyggelse som inrymmer olika
verksamheter. Mycket hårdgjord yta och nästan 
ingen vegetation finns.

Området är i Luleå kommuns utvecklingsplan ut-
pekat som område med tät struktur med ny eller 
ändrad användning. Vilket troligen kommer att 
medföra att ny bebyggelse kommer att tillåtas bli 
tätare och högre än det är idag och införlivas i 
centrumbebyggelsen.

Ska man tillskriva området något kulturhistoriskt 
värde så berättar området en del av stadens his-
toria.

Den föreslagna nya bebyggelsen kommer att bilda 
fond när man anländer på Gammelstadvägen från 
norr eller väster.

Historiskt sett har Robertsvik och Stadsviken varit
tillväxtområden där stadsutvecklingen skett steg-
vis norrut (Jämför kartor och text sid 7-9.) 

Stadsviken, norr om Gammelstadsvägen, är utpe-
kat som ett omvandlingsområde i den översiktliga 
kommunala planeringen. Intentionerna är att 
Stadsviken ska utvecklas med tät struktur och 
centrumkaraktär i framtiden.

Den föreslagna bebyggelsen inom planområdet är 
ett första steg att förstärka kontakten mellan  Lu-
leå centrum och Stadsviken. 

OMRÅDET NORR OCH VÄSTER OM GAMMELSTADSVÄGEN - KV HAJEN

Bild 39. Kv Hajen från korsningen Kungsgatan/Gammelstadsvägen. Bild 40. Kv Hajen mot sydväst från Gammlestadsvägen.  
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Bild 41. Innerstadens begravningsplats från Västra Pilgatan Bild 42. Begravningsplatsen från Gammelstadsvägen mot Västra  Pilgatan.

KORTFATTAD BESKRIVNING VÄRDE UTLÅTANDE

Begravningsplatsen har en tydlig karaktär av be-
gravningsplats med gräsytor, träd- och buskvege-
tation samt gravvårdar. 

Den är tydligt avgränsad mot Västra Pilgatan och 
Gammelstadsvägen med smidesstaket och trädrad

Begravningsplatsen har skydd i enlighet med KML
då den är anlagd före 1940.

För många av länets begravningsplatser har läns-
styrelsen upprättat karaktärisering ar. Denna har 
dock inte fått någon sådan ännu. 

Begravningsplatsen påverkas av den nya bebyg-
gelsen endast genom att kontakten med Kungsga-
tan minskas.

Begravningsplatsen är en skyddad värderad miljö 
men kan som fenomen tåla förändringar i sin om-
givning.

INNERSTADENS BEGRAVNINGSPLATS NORR OM VÄSTRA PILGATAN
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SAMMANFATTNING
En del av fastigheten Innerstaden 2:1 ska detaljplaneläggas. Syftet med pla-
nen är att pröva förutsättningarna för bostäder. Planområdet avgränsas i 
norr av Gammelstadsvägen, i söder av Landsgatan, i väster av Kungsgatan 
och i öster av kvarteret Älgen.

Området ligger i direkt anslutning till området Charlottendal som i Luleå 
kommuns inventering från 2015-16 pekats ut som kulturhistoriskt värdefull 
miljö. Det finns även gällande detaljplaner som pekar ut några kvarter och 
byggnader som skyddsvärda.

Charlottendal som sådant påverkas inte negativt av exploateringen då denna 
ligger i ett hörn av och på gränsen till miljön och därmed förstärker avgräns-
ningen av området och bildar barriär mot de stora trafikstråken Kungsgatan 
och Gammelstadsvägen.

SLUTSATS
Den presenterade bebyggelsen inom planområdet avviker från karaktären i 
övriga närområdet och främst Charlottendal. 

Avvikelsen består främst i höjd, material, färgsättning och form. Men avvikel-
serna berättar samtidigt en historia om stadens utveckling.

Och samtidigt kommer den tillkommande bebyggelsen att förstärka kors-
ningen och gaturummen för både Kungsgatan och Gammelstadsvägen samt 
skapa fond från båda riktningarna av Gammelstadsvägen. Det förstärker 
också Charlottendals kvartersstruktur genom sitt läge i ett hörn av området. 

Den tillkommande bebyggelsen påverkar inte kulturmiljövärdet i området 
Charlottendal nämnvärt då det ligger i hörnet av området som här redan har 
lite större hus i en glesare struktur med mindre träd och mer hårdgjorda 
ytor. Inte heller kulturmiljövärdet för Innerstadens begravningsplats påverkas 
då en begravningsplats utgör en solitär som ska tåla förändringar i omgiv-
ningen.
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