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Hur samrådet bedrivits
Detaljplanen
Samråd har under planarbetet skett med berörda kommunala förvaltningar och
bolag.
Ett förslag till detaljplan för del av Innerstaden 2:1, Stadsparken och del av
Kyrkogatan har varit ute på samråd fr o m 6 maj t o m 27 maj, 2013. Annons om
samrådet infördes i lokaltidningarna Norrbottens Kuriren samt Norrländska
Socialdemokraten (NSD) den 3 maj 2013.
Totalt inkom 8 synpunkter under samrådstiden.

Inkomna synpunkter
Länsstyrelsens yttrande i sin helhet
Bakgrund
Luleå kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Innerstaden
2:1, Stadsparken och del av Kyrkogatan. Planens huvudsakliga syfte är att ge de
planmässiga förutsättningarna för upprustning och omgestaltning av Stadsparken med uppförande av ett kafé. Detaljplanen ska även möjliggöra öppnandet av
Kyrkogatan från domkyrkoplan fram till Storgatan.
Kommunen bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra risk
för betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning behöver
därför inte upprättas. Länsstyrelsen har i ett yttrande den 11 december 2012 delat
kommunens bedömning.
Länsstyrelsens synpunkter
Länsstyrelsen anser att kommunens bedömning avseende konsekvenserna av
Kyrkogatans öppning är rimlig. Det hade dock varit av ett stort värde att i planbeskrivningen redovisa hur trafikströmmarna är tänkta att gå kring de omgivande kvarteren för att planförslagets konsekvenser tydligare skall kunna gå att
utläsa.
Kommunen bör överväga att reglera förutsättningarna för att bygga en cafébyggnad i parken, utöver högsta byggnadshöjd och platsen för byggnaden, för att
säkerställa de arkitektoniska kvalitéerna i denna känsliga och viktiga miljö.
Planillustrationen
Länsstyrelsen anser att det är olyckligt både ur kulturhistorisk och stadsbildsmässig synpunkt att hårdgöra en så stor del av parken och på så sätt omvandla
den till torg, Stadsparken är ett uttryck för det sena 1800-talets stadsbyggnadsideal och tillhör den tidens mer bestående strukturer. I Luleå röjde den stora stadsbranden väg för parken och flera av de resliga sekelskifteshusen i grannskapet.
Även om parken förändrats i såväl planering, växtlighet som storlek genom åren,
utgör markbehandlingen med sommarhalvårets mjuka gröna gräsmattor grunden för dess karaktär. Det parti som planeras omgestaltas till torgkaraktär utgör
parkens ursprungliga parti och förändringen innebär att det kommer bli svårare
att läsa 1800-talsstadens struktur, samtidigt som det påverkar intrycket av stadsrummet i denna viktiga del av staden. Med tanke på den pågående förtätningen
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av staden med fler bostäder är det dessutom angeläget att vara rädd om de gröna
ytorna som är viktiga för lek och rekreation, lokalklimat, infiltration av vatten
m.m.
Fornlämningar
Markarbeten inom fornlämningsområdet kräver samråd med Länsstyrelsen om
ev. arkeologisk utredning, enligt Lagen om kulturminnen m.m. (SFS 1988:950) 2
kap 11§ för att fastställa att inga fornlämningar kommer till skada av planerna.
Prövning enligt 11 kap. 10 § Plan- och bygglagen
Länsstyrelsen har inte några invändningar mot planförslaget som skulle kunna
leda till att beslutet att anta detaljplanen behöver prövas enligt 11 kap. 10 § planoch bygglagen.
Samråd
Samråd ha hållits med Länsstyrelsens enheter för miljöskydd och kulturmiljö.
Kommentar
Gällande redovisning av framtida trafikströmmar till följd av Kyrkogatans öppnande så
kommer dessa trafikströmmar att fördelas ut på rutnätets gator och ”sila” trafiken så som
rutnätets grunläggande princip är uppbyggd på. Syftet är att integrera trafiken i rutnätsstrukturen och inte separera som tidigare trafikplanering byggt på.
Kafébyggnaden kommer att vara i kommunal ägo på allmän platsmark. Detaljplanen
avser att reglera volymen i detta projekt som kommunen själva driver. De övriga arkitektoniska parametrarna kommer att noga beaktas i det kommande bygglovskedet.
Stadsparken kommer fortfarande att vara tydligt definierad som plats trots gestaltningsförslaget som innebär att hårdgöra en del av parkens norra del mot Storgatan. Stadsparken kommer att få en mer användarvänlig karaktär genom tillförandet av ett ”golv”
som tål ett större slitage vid arrangemang i parken. Större delen av parken kommer
även framöver att vara gräsbeklädd. Kommunen delar inte länsstyrelsens uppfattning
om att gestaltningsförslaget för Stadsparken skulle innebära att det blir svårare att läsa
1800-talsstadens struktur. Man måste ha i åtanke att stadsparkens utbredning härstammar från 1960-talet, tiden innan bestod platsen av en mindre parkdel mot Storgatan samt
avskiljd av rådhuset/biblioteket Rådhustorget. Gestaltningsförslaget bygger på en vidareutveckling av parken och förhoppningen är att parken ska ges en mer inbjudande gestaltning som kan möjliggöra ett större nyttjande av parken. Kommunen delar dock synen
med länsstyrelsen angående att det är viktigt att beakta de gröna ytorna kopplat till den
evigt pågående förtätningen av staden, samtidigt som även det offentliga rummet måste
få utvecklas för bästa ändamål.

Lantmäteriet
Lantmäteriet har inget att erinra mot rubricerad detaljplan.
Kommentar
Noteras.
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Tekniska förvaltningen
Befintlig toalettbyggnad kommer att ersättas med en ny, och dess exakta storlek
och placering utreds i projekteringen. Måste plankartan redovisa särskild plats
för offentlig toalett (WC)? Det är en naturlig del av en offentlig park, och förutsättningar för placering kan i viss mån komma att förändras över tid.
Ombyggnationen av parken bör leda till att hela parken är lekvänlig, medan
plankartan kan tolkas som att det bara är i vissa delar.
Även Rådhustorget är tänkt att byggas om till en gatusektion med längsgående
parkeringar, vilket bör finnas med i planbeskrivningen.
Kommentar
Förändringar som kan innebära kommunala investeringar på allmän platsmark bör redovisas och säkerställas via egenskapsbestämmelse på plankartan. Lokalisering av fristående
publik WC bör därmed säkerställas på plankartan vilket även var gjort på detaljplanen
som föregick denna förändring av Stadsparken. Den föreslagna WC-lokaliseringen vid
korsningen Kyrkogatan - Köpmangatan kommer dock att utgå efter diskussion med tekniska förvaltningen.
En stadspark bör med fördel vara lekvänlig rakt igenom, däremot bör man i detaljplan
reglera vilken yta som speciellt är avsedd för mer organiserad lek med traditionell lekutrustning etc.
En beskrivning angående ombyggnationen av Rådhustorget till en gatusektion med
längsgående parkeringar införs i planbeskrivningen.

Miljökontoret
Miljökontoret har inga synpunkter.
Kommentar
Noteras.

Räddningstjänsten
Räddningstjänsten har inget att erinra mot planförslaget.
Kommentar
Noteras.

Kommunala tillgänglighetsrådet
Handikapparkering är ej angett inom planområdet, enbart P-plats. Höjdskillnaderna mellan planområdets olika delar är ca 4 meter. I illustrationen av planförslaget förekommer flera entréer som utgörs av trappsteg och det framgår inte
tydligt hur alternativa entréer kan nås med ramper som innebär tillräckligt liten
lutning och eventuella mellanliggande vilplan (Främst längs Rådhustorget).
Detta måste beaktas. Scenen och lekplatsen förutsätts bli helt tillgänglig för funktionsnedsatta barn och vuxna.
Kommentar
Stadsparken är en av de viktigaste offentliga platserna i Luleå där tillgänglighetsfrågorna
är mycket viktiga att lösa så långt som möjligt. Detaljmått gällande parkeringar och ramper ska vidare studeras under projekteringsskedet av Stadsparken. En illustration till en
detaljplan är endast illustrativ och har ingen juridisk verkan. Projektets gestaltning kan
förändras under projekteringsskedet.
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Skanova1
Skanova har inget att erinra mot rubricerad detaljplan.
Kommentar
Noteras.

Privatpersoner
Rune Karlberg
” Hej Gunilla
Vi pratade tidigare om detaljplanen för parken i Björkskatan där jag saknade
bristen på helhetssyn i planarbetet. Jag tycker att detaljplaner om möjligt ska tillföra nytta till sin omgivning. Tycker man att det är positivt att människor lockas
att passera ett planområde måste man erbjuder naturliga och gena passager för
gående. Min minnesbild från vårt samtal var att du delade denna princip och att
ni skulle ta med er detta för kommande planer.
Såg detaljplan för stadsparken och jag ser samma med mina ögon ”brister” på
samma sätt som i Björkskatan. På figuren har jag markerat med heldragna linjer
passager som inte är gena.
1. Anslutningen mot Rådstugatan borde leda direkt mot övergångsstället - då
många människor kommer den vägen efter Köpmangatan.
2. Restaurangen OLearys har skapat ett flöde av många människor som på kvällar rör sig mellan från Storgatan och Varvsgatan. Passagen förbi servering kommer att vara hindrad sommartid av uteserveringen. Har svårt att förstå tanken
med en förbindelse som leder fram till en plats som har hinder. Det hade varit
mer naturligt att diagonalen Rådstugatan - Storgatan gick efter den streckade blå
linjen.
3. Anslutningen vid Rådhustorget/Rådstugatan kunde få en bättre genhet.
4. I planbeskrivningen skriver ni att öppnandet av Kyrkogatan bedöms ge en
liten trafikalstring. Utan att ha räknat på detta är jag MYCKET tveksam till att det
blir en ”liten” trafikökning. Som exempel gjorde jag en beräkning med hjälp av
Luleås trafikprognos av om Stationsgatan öppnades förbi Kyrkan i samband med
ett uppdrag. Då handlade det om en fördubbling av trafiken, om jag kommer
ihåg rätt, där överskottet flyttades från S Hamnleden!
Dom gånger jag tar bilen till jobbet väljer jag Rådstugatan eller Smedjegatan då
Kyrkogatan är för krångligt, men skulle den öppnas skulle jag ta den istället ta
Kyrkogatan då det blir närmaste vägen för mig. Jag tror inte att jag är ensam.
Kommer Smedjegatan en gång i framtiden att stängas blir Kyrkogatan den naturliga matningen mot arbetsplats (bostadsområden kring kyrkan. Då är det inte
en ”liten” ökning vi pratar om, så frågan är hur mycket trafik som ni bedömer är
”liten”?”

1

Skanova har hand om det fasta telenätet/SBK
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Bifogad ”figur”

Kommentar
Syftet med den nya utformningen av Stadsparken är inte att skapa gena passager igenom
parken, Förhoppningen är att skapa en mer vistelsevänlig park med fler målpunkter och
attraktioner än tidigare.
1. En förskjutning av övergångsstället så som den är idag kan vara bra att bibehålla ur
trafiksäkerhetssynpunkt då förskjutningen minskar riskerna för fotgängare och cyklister
att bli påkörda då högre uppmärksamhet krävs av de oskyddade trafikanterna då de ska
passera Rådstugatan från Stadsparken, det går inte att bara ”springa ut i gatan”. Rådstugatan är idag en viktig genomfart över Centrumhalvön för bilister. Rådstugatan har
idag en ”vägutformning” som tyvärr kan inbjuda bilister till för höga hastigheter än vad
som är lämpligt för kontexten.
2. Detaljplanen reglerar inte gångvägarnas exakta sträckning. Det finns inget förbud mot
att vistas på eller röra sig över gräsytorna. Illustrationen ger en bild över hur parken kan
omgestaltas. Kommunen ser kaféet som en viktig målpunkt i parken. Självklart måste
möjligheten att passera kaféets uteservering finnas. Ifall kaféet inte är öppet kvällstid eller
tidiga morgnar lär sannolikt bord och stolar samlas ihop, men detta är dock ingen planfråga, men dock en fråga som måste beaktas i ett genomförande- och driftsskede.
3. Att studera utformningen av anslutningen Rådhustorget/Rådstugatan är en del av
projekteringsskedet, men som tidigare nämnts, syftet med den nya utformningen av
Stadsparken är inte att skapa gena passager igenom parken utan att skapa en mer vistelsevänlig park.
4. Att öppna en gata som varit stängd för trafik kommer givetvis att generera trafik. Vad
som är en kraftig trafikökning är så klart relativt. Bedömningen är dock sådan att Kyrkogatan och dess omgivningar mitt i centrala Luleås rutnätsstruktur kommer att tåla
den trafikökning som kan förväntas. De huvudsakliga genomfartsströmmarna kommer
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rimligtvis fortfarande att följa Rådstugatan med dess mer ”bilanpassade” utformning.
Kyrkogatan blir en mer renodlad stadsgata som kommer att innehålla, biltrafik, cyklister och fotgängare. Trafiken, det vill säga bilar, cyklister, fotgängare är det som genererar rörelser och stadsliv i en stad och inte den trafikseparering som varit legio för äldre
trafikplanering som bedrivits. Ett antal arbetsplatser exempelvis längs med Varvsgatan
kommer säkerligen att nyttja Kyrkogatan som tillfartsgata, men då fyller ju också gatan
sin funktion.

Ställningstagande

Den föreslagna WC-lokaliseringen vid korsningen Kyrkogatan - Köpmangatan
kommer dock att utgå efter diskussion med tekniska förvaltningen.
I övrigt föranleder de inkomna synpunkterna ingen revidering av planförslaget.

Stadsbyggnadskontorets planavdelning 2013-07

Gunilla Selin				
planchef				

Johan Eriksson
planarkitekt
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