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INLEDNING

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2017-03-13 § 83 beslutat att 
ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till 
detaljplan för del av Innerstaden 2:1, Gültzauudden.

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att bebygga 
området närmast Kv. Svanen med flerbostadshus. Området som 
planläggs är del av en grönyta som i gällande detaljplan har 
avsatts som park. Området ligger vid ett sammanhållet strand- och 
promenadstråk runt centrumhalvön. 

Planprövningen kommer inledningsvis att utgå från det förslag 
som exploatören tillsammans med kommunen och medborgarna 
arbetade fram under fyra workshops hösten 2016. 

Förslaget presenteras i foldern Bättre Boende Kv. Svanen. Förslaget 
innebär fem nya flerbostadshus mellan fyra till sju våningar. 
Planområdets exakta omfattning har senare begränsats till de tre 
större föreslagna volymerna och de mindre längst Älvgatan har 
strukits. 

Syftet med den minskade omfattningen är främst att att bevara 
mer av grönområdet och värdefulla träd samt minska påverkan på 
Gültzauuddens villaområde.
Planerna på ny bostadsbebyggelse i området har stöd i gällande 
översiktsplan och Utvecklingsplan: centrum.

Upprättande av gestaltningsprogrammet grundas i behovet av 
att motivera och långsiktigt säkerställa detaljplanens avsikter 
beträffande stadsbyggnad, arkitektur samt anpassning och 
integrering av ny bebyggelse i anslutning till närliggande befintlig 
kulturmiljö.

Gestaltningsprogrammet för Kv. Svanen har arbetats fram av MAF 
Arkitektkontor och byggherren 7AM i samråd med Luleå Kommun.

Syfte och mål

Detaljplanen reglerar genom olika planbestämmelser 
markanvändning, utnyttjandegrad, byggnadshöjd, m.m. enligt Plan- 
och bygglagens gällande regler. PBL sätter också gränser för vad 
som är möjligt att reglera i detaljplan.

Syftet med gestaltningsprogrammet är att:

- redovisa en ambitionsnivå inom det nya planområdet som 
ska säkerställa den närliggande kulturmiljön och värna om dess 
kvaliteter genom att på ett tidigt stadium samordna byggherrens 
och kommunens intentioner för området. 

- tydliggöra för allmänheten hur den nya miljön kan komma att se ut 
i enlighet med PBL:s tydlighetskrav. 

- ge vägledning till utformning av tomt och byggnader utöver 
detaljplanens bestämmelser och beskrivning. 

-förtydliga och komplettera intentionerna i detaljplanen och 
tillsammans med detaljplanen utgör gestaltningsprogrammet också 
underlag vid upprättande av exploateringsavtal.
Gestaltningsprogrammet utgör en bilaga till detaljplan som i 
samband med planens antagande förankras politiskt. 

Avgränsning

Gestaltningsprogrammet är en följd av arbetet med 
detaljplanen för Kv. Svanen och avgränsas av den nya 
detaljplanens gränser. Programområdet omfattar en yta på ca 
0,6 hektar och ligger mellan Repslagargatan och Älvgatan.

Medverkande
Johan Levol
Kenneth Söderlund

Bildrättigheter
7 AM AB
MAF Arkitektkontor AB
Luleå Kommun
Moelven Danmark/Brahl
Petersen Tegl



Gestaltningsprogram till detaljplan för del av Centrum, del av Innerstaden 2:1, Gültzauudden.  2021-09-15

3

PLATSANALYS

Färjeläget
Sedan 1880 har Luleå stad varit ålagd att hålla med förbindelse 
mellan staden och Bergnäset. Fram till 1954 och Bergnäsbrons 
öppnande så skedde förbindelsen med färjetrafik som utgick varje 
hel timme från Färjeläget vid Repslagargatans slut.

Josefinevarv
År 1837 ansökte Christian Gültzau jr om att anlägga ett varv på 
Gültzauuddens, då med namnet Skataudden, västra sida. Från 
kommerskollegi kan man utläsa att varsverksamheten under 
första året sysselsatte varvet genomsnittligen 104 personer och 
färdigställde fyra fartyg. Varvet begärdes i konkurs 1840.

Övergripande strukturer
Gültzauudden ligger längst ut i Luleå stadskärna, nordvästlig 
riktning. Det är ett naturområde med badplats, stigar och 
gångvägar. Omgärdat av grönstrukturen ligger ett bostadsområde 
som kännetecknas av villor från tidigt 1900-tal fram till 70-talet. 
Bostadsområdet har en rutnätsplan som avviker från övriga 
stadskärnan och avgränsas av Repslagargatan, där Luleå centrums 
rutnät tar vid.

Närliggande kulturmiljö
Bostadsområdet domineras av trävillor, enfamiljshus och gårdshus, 
de flesta uppförda omkring sekelskiftet. Tomtstorlekarna är 
förhållandevis små och huvudbyggnadernas placering är i gatans 
riktning med entréer vända in mot gårdarna. Flertalet tomter har 
gårdshus belägna inne på gården. 
Bebyggelsen är huvudsakligen i trä, med både liggande och stående 
fasadpanel, samt ett par nyare hus i tegel och puts. Fasadkulörerna 
i villakvarteren är ganska traditionella med många ljusa eller vita  
kulörer. Det finns även byggnader i faluröda och bruna kulörer. 
Som sammanfattning en ganska brokig färgpalett men som ändå 
smälter samman i sin mångfald.

Området som helhet har en hög byggnadshistoriskt värde då 
byggnaderna speglar olika tidsperioder, från sent 1800 tal till 
sent 1900 tal och ger en historisk tillbakablick i samhällets och 
byggnadskonstens utveckling men tillsammans bildar en läsbar 
helhet, med undantag för Älvgatan som har flera moderna villor 
samt ett flerbostadshus i tegel med påbyggnad i trä.

Övrig bebyggelse
Den övre delen av Repslagargatan består av flerbostadshus i tegel 
och plåt från olika delar av 1900 talets senare del. Gatan skapar en 
tydlig gräns mellan trädgårdsstaden och skolan/gamla sjukhuset, 
med tillhörande markparkering. Ner mot vattnet i väster finner 
vi en modern sporthall i klara färger och två 1950-tals volymer i 
tegel som blivit påbyggda och förlorat delar av sitt kulturhistoriska 
värde.

Våningsantalet längst med gatan ligger mellan 4 och 6 våningar 
med högst våningsantal mot vattnet. 

Det planerade detaljplaneområdet angränsar inte direkt mot 
Gültzauuddens villaområde utan kommer att ansluta mot 
Repslagargatans befintliga struktur med stigande våningsantal 
mot vattnet.

Gültzauudden har sedan 1800-talet används som industriområde, bostadsområde och rekreationsområde.
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Den nya bebyggelsen är riktningsanpassad och sammanfogar 
trädgårdsstadens- och centrumhalvöns rutnät. Den nya 
bebyggelsen ska följa de båda rutnäten som möts här. På så sätt 
kan siktlinjer behållas och kvartersstrukturen sammansvetsas.

Alla nya lägenheter ges utsikt mot älven utan att någon annans 
utsikt över Älven uteblir. Bebyggelsen använder sig av områdets 
topografi och förlägger all boendeparkering under mark, 
därigenom minimeras trafikens påverkan på området och skapar 
en god boendemiljö. Infart till parkeringsgarage ordnas från 
Repslagargatan.

Bebyggelsen ligger mellan en småskalig, känslig bebyggelse och 
en storskalig, mindre känslig bebyggelse och ska utformas så att 
den verkar förbindande och färdigställer området.

Den nya bebyggelsen kommer även att inrama och tydligare 
avgränsa Gültzauuddens villaområde.

Den nya bebyggelsen kommer att inkräkta på den befintliga 
parkytan och volymerna tillsammans med marken ska utformas så 
att allmänheten känner sig bekväm med att vistas i parkområdet.

Detta uppnås genom att man tydligt avgränsa bebyggelsen mot 
den allmänna grönytan med hjälp av en gångväg och växtlighet. 
Den naturliga lutningen kommer även att bidra till tydligheten.

ÖVERGRIPANDE KONCEPT

Dialogprocessens resultat illustrerat med diagram.

Bild 1. Utvecklingsområdet
Bild 2. Byggbar yta
Bild 3. Bebyggelsen koncentreras för att bevara större 
delen av grönytan
Bild 4. Bebyggelsen anpassas till sin kontext
Bild5. Ytterligare volymindelning och fler fasadavsnitt

1 2 3

4

5
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ÖVERGRIPANDE KONCEPT

Situationsplan

Det nya kvarteret infogar sig i såväl stadskärnans huvudrutnät 
som Gultzauddens eget rutnät. Byggnadsvolymernas placering 
skapar en egen innergård där även kvarteret Vängåvan kan 
räknas in. Kvarteret öppnar sig mot Älven åt sydväst vilket ger alla 
utsikt inklusive de befintliga byggnaderna mot vattnet. Genom 
byggnadernas placering minimeras även den avskärmande 
effekten för villorna längs Älvgatan. Höjdmässigt minskas 
våningsantalet mot Älvgatan och villabebyggelsen. För att 
ta hänsyn till villabebyggelsen delas bostadsvolymerna in i 
mindre sektioner genom att göra olika vinkelförändringar av 
huskropparna. Detta kombineras med kulör och materialval som 
delar in fasaderna i mindre avsnitt. En markerad bottenvåning 
utförs i avvikande material. Med samma tanke att minska ner 
ytorna föreslås ett materialbyte i den översta våningen. Även i 
gavellägenheterna görs indrag i fasaderna för att ge ett mindre 
och lättare intryck. Taken håller en ganska diskret framtoning 
och skall inte bli dominerande. De kan med fördel variera i form 
och vinkel mellan de olika volymerna för att som alla andra 
åtgärder minska ner volymintrycket. Trapphus utformas som 
genomgående med entréfunktion till bägge sidor. På så sätt fås 
en mera levande fasad mot grönområdet. Innergården har en 
mera sönderbruten struktur med mera utstickande delar, större 
balkonger och ett mera livfullt intryck vilket skapar en trivsam 
boendemiljö.
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GESTALTNING

Utformningsrekomendationer
Arkitekturen och utformningen av Kv. Svanen ska kännetecknas 
av hög kvalitet, tydlighet och varierande intryck gällande 
byggnader, innergården och det offentliga rummet.
Arkitekturen ska samspela med den kringliggande miljön  genom 
materialval och anpassningar i skala. 
Den nya bebyggelsen skall även bidra till väldefinierade, tydliga 
och livfulla stadsrum som väcker nyfikenhet och välkomnar såväl 
boende som besökare. Alla fasader ska vara utformade med 
fönster. Inga blinda fasader ska finnas då det kan upplevas som 
oinbjudande.
Fasaderna ska delas upp i olika volymer med olika materialbyten. 
Dessa delfasader skapas för att stärka uttrycket av flera mindre 
byggnadsvolymer med olika karaktärer i stället för stora 
homogena kvartershus.

Tak och terrasser
Den nya bebyggelsen ska hämta inspiration till takutformning 
från närmiljön. Varierande takvinklar och brytningar tillåts för att 
skapa större variation och utseendemässigt minska volymernas 
storlek. Varierande takvinklar tillåts för att öka variationen.
Översta våningen mot innergården dras in för att ge bebyggelsen 
ett något mindre intryck samtidigt som det möjliggör för terrasser 
som ger ett intressantare formspråk.
Mot offentliga rum används materialbyten på översta våningen 
för att skapa mer variation och hålla nere höjdintrycket.
För ett varierande taklandskap bör varje volyms tak brytas upp i 
mindre segment.

Entréer 
Entréer placeras mot såväl offentliga rum som innergården. 
Genomgående trapphus med halvplansförskjutning ger tillgång 
till innergården. Entréer mot parken skapar en större livfullhet i 
fasad och ger ett mera inbjudande intryck.

Fönstersättning
Fönstersättningen mot grönområdet är ganska klassisk med 
höga och smala delade fönster, gärna ner till golv. Syfte är att 

anpassa sig till Gultzauddens spröjsade fönster. Vid balkonger 
utförs fönstren som dubbla helglasade balkongdörrar. Mot 
innergården tillåts en friare fönstersättning och större glasytor.

Balkonger
Samtliga lägenheter får minst en balkong, fransk balkong eller 
uteplats.
Större lägenheter får utformas med fler än en balkong, men högst 
en av dessa får ligga mot offentliga rum.
Balkonger mot innergård får glasas in. Vid utformningen av dessa 
är det viktigt att de inte uppfattas som stängda boxar
utan en stor grad av genomskådlighet och lätthet skall 
känneteckna dessa.
Som fasadmaterial på balkonger föreslås träpanel som ger en 
lättare och varmare känsla och ger mera variation i fasaderna.

Förgårdsmark och dagvatten
Förgårdsmarken, som ingår i kvartersmark, närmast byggnaderna 
mot parken samt älven används till planteringar samt 
dagvattenhantering. För utformning och uträkningar se separat 
dagvattenutredning.

Fasadmaterial
Som fasadmaterial används puts och trä samt ett stenmaterial 
i socklar och bottenvåningar. Putsfasadernas kulörer kan 
varieras men vi rekommenderar en varmröd samt en gul 
kulör som huvudfärg. Dessa återfinns i såväl Gultzauuddens 
villakvarter  såsom i Repslagargatans fasader. De lite kraftigare 
kulörerna samspelar även med Hälsans hus och intilliggande 
tegelbyggnader. Skapar även vintertid mera liv i området.

Innergård, bil- och cyckelparkering
En förhöjd innergård skapas för att ge plats åt underjordiskt 
garage för bilparkering och förråd. Infart från Repslagargatan.

Innergården innehåller rikligt med planteringar, högkvalitativa 
mark-beläggningar samt platser för vila för att ge en intimt 
och trivsam boendemiljö. Innergården nås från gata/park med 

hjälp av ramp. Låglutande ramp från Repslagargatan möjliggör 
angöring för taxi och färdtjänst på innergården.
På grund av markens lutning bildas en ca 80 cm hög nivåskillnad 
mot gc-vägen mot älven. Denna bildar en naturlig gräns mellan 
den privata innergården och den offentliga delen nedanför mot 
älven.

Cykelparkeringar utformade som gårdshus gör angöring smidig 
samtidigt som det passar väl in i områdets karaktär.

Antal lägenheter ca. 95 st
Antal bilplatser Målsättning minst 0,9 pp/lgh under mark
Antal cykelplatser minst två per lägenhet
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VY FRÅN REPSLAGARGATAN
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VY FRÅN REPSLAGARGATAN
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VY FRÅN ÄLVGATAN
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PROJEKTÖVERSIKT
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FASAD MOT NORDVÄST

1212
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VY FRÅN VÄST (VATTEN)
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INNERGÅRD
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FASAD MOT REPSLAGARGATAN
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VY FRÅN BERGNÄSBRON
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Sektion genom innergård mot stranden
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Sektion genom B1 - A2
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Sektion genom B2-A1
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Sektion genom C1
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Sektion genom C2
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Skugg/solstudie
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09:00 12:00 15:00 18:00

5 maj

09:00 12:00 15:00 18:00

21
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20 juni

09:00 12:00 15:00 18:00

1 sept

09:00 12:00 15:00 18:00

Skugg/solstudie

Kommentarer till skuggstudie:
Tack vare de nya byggnadsvolymernas placering och väderstreck påverkar skuggningen ingen annan fastighet 
fram till kl 12. All skuggning sker i parken eller på den egna innergården. Under eftermiddagen sker tack vare 
minskad byggnadshöjd mot Älvgatan endast en begränsad skuggning på några av villatomterna längs med 
Älvgatan. Vid 17-18-tiden kommer en skuggning att ske även av fastigheten Vängåvan. Omfattningen är 
beroende av årstid och hur lågt solen står. Sammanfattningsvis så är skuggningen på andra sidan fastigheten 
relativt begränsad. Mest påverkad är kvarteret Vängåvan kvällstid. 


