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Handlingar

I planen ingår följande handlingar:
•
•
•
•

Plankarta med bestämmelser och illustrationer
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Fastighetsförteckning

Av ovanstående handlingar är det endast plankartan med bestämmelser som har
juridisk verkan.

Planens syfte och huvuddrag

Planens huvudsakliga syfte är att ge de planmässiga förutsättningarna för renoveringen av stadsparken med uppförandet av ett kafé i parkens nordöstra hörn
mot Storgatan. Detaljplanen ska även möjliggöra öppnandet av Kyrkogatan från
domkyrkoplan fram till Storgatan.

Behovsbedömning

Förslaget till detaljplan medger inte verksamhet eller åtgärder som kräver skydd
eller tillstånd enligt miljöbalkens bestämmelser. Den föreslagna markanvändningen bedöms inte heller medverka till att någon miljökvalitetsnorm enligt 5
kap MB överskrids.
Kommunen har därför tagit ställning till att planen inte betyder risk för betydande miljöpåverkan.
Byggnadsnämnden beslutade 13-01-08 § 18 att en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt MB 6 kap 11, 12 § inte behöver genomföras.
Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning.
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Planområdets lokalisering i staden.

Plandata
Lägesbestämning
Planområdet är beläget mitt i centrala Luleå. Stadsparken avgränsas av Rådhustorget i söder, Storgatan i norr, Rådstugatan i väster samt Kyrkogatan i öster.

Areal
Planområdets area är ca 1,3 hektar.

Markägoförhållanden
Luleå kommun äger all mark inom planområdet.

Tidigare ställningstaganden
Planer
Översiktliga planer
Planen strider inte mot den fördjupade översiktsplanen för Luleå tätort antagen
av kommunfullmäktige 1993-04-26 § 92.
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
Planen berör eller tangerar områden med gällande planer enligt nedan:
Nr			
A058

Namn						Laga kraft
Ändring av stadsplan
1945-01-26
Kv. Ibisen, Kyrkplanen, Fenix m.fl.

PL22		Detaljplan för					1989-03-30
			
Kv. Orren och Stadsparken
PL149		
			

Detaljplan för del av Innerstaden		
Hönan 6 och 7

1994-12-06

PL361		
			

Detaljplan för del av Centrum		
Hönan 4

2011-07-22
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Utsnitt ur detaljplan PL022

Kommunala beslut i övrigt
2012-10-22 § 85 beslutade plan- och tillväxtutskottet att ge stadsbyggnadskontoret
i uppdrag att upprätta detaljplan för del av Innerstaden 2:1, Stadsparken och del
av Kyrkogatan.
”Stadsmiljöprogram för Luleå centrum” antogs av kommunfullmäktige
2004-02-23.

Riksintressen
Planområdet omfattas av riksintresse för Norrbottens skärgård, enligt MB 4 kap §
2 och MB 3 kap § 6.

Förutsättningar och förändringar
Huvudfrågan
Tekniska förvaltningen har genom konsult tagit fram gestaltningsförslag till
grund för en upprustning av Stadsparken. Gestaltningsförslaget kräver en ny
detaljplan då gällande plan ej möjliggör uppförandet av ett planerat kafé i Stadsparken samt öppnandet av Kyrkogatan. Detaljplanen innebär att delar av parkmarken omvandlas till förmån för gatuområdesfunktionen som är nödvändig för
att ge ett planmässigt stöd att öppna Kyrkogatan.

5

Stadsparken sedd från Stadshuset innan
omgestaltningen av parken 1987 (SJ).

Stadhuset sedd från Stadsparken innan
omgestaltningen av parken 1987 (SJ).

Natur

Landskap och vegetation
Stadsparken anlades efter den stora stadsbranden 1887. Samtidigt byggdes
också domkyrkan. Parken fick en symmetrisk form med diagonala gångstigar
och blomstercirkel i mitten, allt inramat av träd. Dagens park är större än den
ursprungliga. På 60-talet slogs Stadsparken samman med det dåvarande Rådhustorget och fick sin nuvarande utbredning. Tidigare avgränsades de bägge platserna av Köpmangatan som idag bryts av Stadsparken.
Stadsparken består idag av varierande planteringar av både lignoser, perenner
och sommartid med inslag av anueller. En stor del av parkens trädbestånd härstammar från ombyggnaden av parken 1987. Det finns även träd kvar från perioden innan 80-talsrenoveringen, bl.a. den karaktäristiska tallen vid Stadsparkens
lekplats. Parken har ett antal gångvägar som löper inom och igenom parken och
förbinder parken med dess omgivningar. Större delen av planområdet är planterat och potential finns att bevara en del av träden i gestaltningsförslaget som
ligger till grund för detaljplanen. Planområdet är i dag obebyggt med undantag
från en paviljong i parkens mitt som i gestaltningsförslaget föreslås utgå i parkens nya gestaltning. I anslutningen till den befintliga paviljongen finns idag en
liten damm/fontän som föreslås bevaras. I parkens södra del finns en scen/platå, i
gestaltningsförslaget föreslås denna scen få en ny utformning på samma plats.
Parkens gräns kommer att utvidgas skjutas ut mot Storgatan i liv med övriga
fastigheter längs med Storgatan. Det nya gestaltningsförslaget bygger på att ge

Den karakteristiska cembratallen ska bevaras i det nya gestaltningsförslaget (JE).

Stadsparkens gräns utvidgas längs med
Storgatan (röda linjen) (JE).
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NYTT LÄGE FÖR
STORGATAN

Arrangemang i Stadsparken (SJ).

ÖVERGÅNGSSTÄLLE

Stadsparkens gräns mot Storgatan innan
omgestaltningen 1987 (SJ).
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Illustrationsplan över det aktuella gestaltningsförslaget (Temagruppen).
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WC

Kyrkogatan sedd från Domkyrkoplan (JE).

ungefär en tredjedel av parken en mer hårdgjord ”torgliknande” karaktär mot
Storgatan och fungera för fler typer av arrangemang och minska på det slitage
som stundtals blir på gräsytor. Ytan för isdjuret som uppförs varje vinter kommer
att få bibehålla sin plats mot Storgatan. Övriga två tredjedelar av Stadsparken ska
fortfarande vara en grönskande oas.
Topografin inom planområdet sluttar från parkens sydöstra del vid domkyrkan
med en uppskattad plushöjd på +13 m (RH2000) och ned mot den nordvästra
delen av parken som gränsar mot Storgatan och Rådstugatan +9 m (RH2000).
Delar av höjdskillnaden ned mot Storgatan kommer att tas upp via stödmurar
mot Storgatan.
Idag är Kyrkogatan avstängd mellan Rådhustorget och Köpmangatan. Förslaget
till detaljplan avser att möjliggöra att öppna upp Kyrkogatan i sin helhet och återskapa ursprungsgestaltningen med en dubbelträdrad i gatans mitt. Detta innebär
att man tar i anspråk en del av parken och återför det till gatuområdet.
Geotekniska förhållanden
De geotekniska förhållandena inom planområdet utgörs av morän.
Förorenad mark
Vid omvandling av Kyrkogatan finns eventuellt behov av att deponera och eventuellt sanera asfaltmassor som blir över.
Radon
Planområdet ligger inom normalriskområde för förekomst av markradon enligt
Luleå kommuns upprättade översiktliga radonriskkarta.
Fornlämningar
På Riksantikvarieämbetets ”Fornsök” kan man läsa om de fornlämningar som
finns inom området. Gravrester från äldre kyrkogård har påträffats i vägbanan,
Kyrkogatan i höjd med domkyrkan. Område med kulturlager och befintlig äldre
och yngre bebyggelse. I Nationalencyklopedin förklaras att kulturlager är en
”central arkeologisk term som avser stratigrafiska depositioner bestående av
jord, boplatsavfall, brandrester, artefakter och humusämnen. Kulturlager är ofta
tidsskiktade, vilket medför att olika skeden i en plats utveckling kan avläsas. Lagrens mäktighet varierar från ett fåtal centimeter till tiotals meter”. Dessa fornlämningar kan påverkas vid en omgestaltning av Kyrkogatan uppe vid domkyrkan
och måste tas i beaktan i samband med projektering och genomförande.
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Bilden visar hur den föreslagna kafébyggnaden kan gestaltas (Temagruppen).

Projektnr: 310090301

Bebyggelseområden
Planområdet ligger i den äldsta sammanhållna byggnadsmiljön från tiden efter
stadsbranden 1887 och omgärdas av historiskt värdefulla byggnader som hjälper
till att rama in Stadsparken och ger upphov till parkens karaktär. Området kring
domkyrkan omfattas av länsstyrelsens kulturmiljöprogram och utpekat som ett
område med höga kulturhistoriska värden. Riksbankshuset i kvarteret Orren i
korsningen Kyrkogatan - Storgatan öster om Stadsparken byggdes 1902 och har
i princip bibehållit sitt ursprungliga utseende. Längs med kyrkogatan norr söder
om Riksbankshuset funns två äldre byggnader från 1891 respektive 1898 som
är relativt varsamt renoverade. Norr om Stadsparken ligger stadshotellet från
1904. Hösten 1959 förstördes hotellet av en brand. Vid renoveringsarbetet efter
branden skalades många tidstypiska detaljer bort. Bland annat återställdes inte
hörntornet i korsningen Storgatan - Kyrkogatan eller det artikulerade mittpartiet
och hela byggnaden blev högre. Direkt öster om stadshotellet i korsningen Storgatan - Rådstugatan ligger ett kraftfullt femvåningshus med rödbrun granitfasad
från 1903. Huset uppfördes för ”Bankaktiebolaget Stockholm-öfre Norrland”.
Stadsparkens västra sida kantas utav Rådstugatan med Luleå kommuns nio våningar höga stadshus från 1958 närmast Storgatan. Längs Rådstugatan finns även
Bergströmska gården. En träbyggnad i finsk-rysk träempire från 1826 som är en
av Luleås äldsta byggnader. Söder om Stadsparken inom kvarteret Hönan finns
Café Stadsparken | Luleå| Förslagsskiss | tema arkitekter 2013-04-03| www.temagruppen.se
flerbostadshus i fyra - fem våningar med kommersiella lokaler i bottenplan. Ett
nytt flerbostadshus uppförs under 2012-2014 i korsningen Kyrkogatan - Rådhustorget.
Inga nya bostäder tillskapas inom planområdet.
Förslaget till detaljplan medger att en kafébyggnad uppförs i parkens nordöstra hörn som ska annonsera sig mot Storgatan och locka in människor i parken.
Kaféet ska få en ”transparent” utformning med en uppglasad fasad med inslag
av corténstål.
Offentlig och kommersiell service
Planområdet är lokaliserat till Luleå centrum och i direkt anslutning till det kommersiella huvudstråket Storgatan med tillgång till all den befintliga service som
finns i Luleå centrum.
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Den befintliga lekplatsen (JE).

Tillgänglighet
Planområdet innehåller en del lutningar till följd av topografin på Centrumhalvön, men ingen lutning skall överstiga godtagbara förutsättningar för en god
tillgänglighet av den offentliga platsen som Stadsparken utgör.

Friytor
Lek och rekreation
Idag finns en lekplats i parkens nordöstra del. I det nya gestaltningsförslaget
föreslås denna lekplats lokalisering bestå.

Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Förslaget till detaljplan möjliggör ett öppnande av Kyrkogatan mellan Rådhustorget och Köpmangatan. Planförslaget innebär ingen större förändring av
rörelsestråken för fotgängare eller cyklister. Möjligheterna att färdas längs med
Kyrkogatan kommer att bestå och gaturummet kommer att få en tydligare gestaltning.
Kollektivtrafik
Närmaste hållplatser för kollektivtrafiken finns för lokaltrafiken i anslutning till
Smedjegatan samt för länstrafiken i Norra hamn.
Parkering, varumottag, utfarter
Transporter till och från kafébyggnaden kommer att angöras via Kyrkogatan. Ett
flertal längsgående gatuparkeringar kommer att tillskapas längs med Kyrkogatan, bl.a. för att ersätta de befintliga parkeringarna vid domkyrkan.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Kafébyggnaden ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet.
Avfall
Avfallshantering från det föreslagna kaféet ska skötas i enlighet med kommunens
policy för avfallshantering.
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Administrativa frågor
Tidplan
Detaljplanen upprättas enligt plan- och bygglagens gällande regler för normalt
planförfarande. Detta innebär att berörda intressenter ges tillfälle att lämna
skriftliga synpunkter på förslaget under samråd och granskningsskede. Endast
skriftliga synpunkter kan ligga till grund för rätten att överklaga efter att planen
är antagen.
Samråd:			maj 2013
Granskning:			
juli - augusti 2013
Antagande:			
september - november 2013
Laga kraft:
december 2013 - januari 2014
Detaljplanen vinner normalt laga kraft en månad efter antagandebeslutet.

Genomförandetid
Planens genomförandetid är 5 år från det datum som planen vinner laga kraft.
Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras
utan att fastighetsägare har rätt till ersättning.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.

Ekonomi
Planekonomi
Planavgifter tas ut i samband med bygglov.

Tekniska frågor
Tekniska utredningar
Kommunen ansvarar för eventuella ytterligare tekniska utredningar.  

Konsekvenser
Hälsa och Säkerhet
Stadsparken är ett av de viktigaste parkområdena i Luleå kommun. Stadsparken
ligger i den mest tätbebyggda miljön i Luleå vilket innebär att parken fyller en
mycket viktig funktion som motvikt till bebyggelsen i form av rekreationsområde för männskorna som bor och verkar i staden. För många människor som bor
i centrum är parkena i princip den enda tillgången till ”grön” utemiljö som finns
tillgänglig. Forskning visar på att barn som har tillgång för goda platser för lek
visar färre symptom på stress, är mer rörliga och har bättre motorik. Goda lekoch parkmiljöer ger också plats för social och emotionell utveckling. Kontentan
är att en upprustning av Stadsparken till en mer attraktiv plats möjliggör positiva
följdeffekter för folkhälsan inom stadsdelen.
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Upprustningen av Stadsparken kan medföra att trygghetsupplevelsen av parken
även kan öka, exempelvis genom ny belysning längs gångvägarna inne i parken
samt att öppna upp parken genom bortgallring av viss sikthämmande vegetation
i delar av parken.
Att öppna upp Kyrkogatan för biltrafik mellan Rådhustorget och Köpmangatan
kan innebära att genomfartstrafik alstras. Trafikalstringen bedöms dock vara liten
och kan istället leda till att minska onödiga färdvägar runt kvarter till följd av
avstängda och enkelriktade gator i rutnätsstrukturen på centrumhalvön.

Sociala konsekvenser
Upprustningen och renoveringen av Stadsparken kommer att bidra till att förbättra planområdets möjligheter att fungera som en attraktiv central mötesplats
för alla åldrar på centrumhalvön.

Medverkande
Tjänstemän
Stadsbyggnadskontoret
Tekniska förvaltningen
Konsulter
Temagruppen
Stadsbyggnadskontorets planavdelning 2013-07

Gunilla Selin					Johan Eriksson			
Planchef					Planarkitekt
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