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Handlingar
I planen ingår följande handlingar:
•
•
•
•

Plankarta med bestämmelser, illustration och översiktskarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Av ovanstående handlingar är det endast plankartan med bestämmelser som är juridiskt
bindande.
Utredningar och handlingar av betydelse för planen som omnämns och hänvisas till i
planbeskrivningen:
• Östra VA-länken, Etapp 4a, Luleå: miljökonsekvensbeskrivning till ansökan om
tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken, Norconsult 13013-05-20.
- bilaga: Inventering av barklöst sträfse (Chara braunii) i Skurholmsfjärden,
Hydrophyta 131009
- bilaga: Luleå Östra VA-länken, Gestaltningsprogram, ”Pärlor på rad”, 			
Förslagshandling 2013-02-08, Tema Landskapsarkitekter
• Östra VA-länken, etapp 4, Trafikbullerutredning för Svartöleden, Koncept 2013-04-17,
Norconsult

Planens syfte och huvuddrag
Syftet med planen är att tillskapa planmässiga förutsättningar dels för ny mark genom
utfyllnader i Skurholmsfjärden, och dels en cirkulationsplats i korsningen SvartövägenKronbacksvägen och ny gång- och cykelport söder därom. Åtgärderna är ett led i
kommunens arbete med planering och projektering av ett nytt huvudstråk för vatten och
avlopp, den så kallade Östra länken, och för att förbättra trafiksäkerheten och uppnå en
ökad framkomlighet för såväl gång- och cykeltrafikanter som för bilister.
Planförslaget innebär i huvudsak att utfyllnaderna planläggs som anlagd park,
och berörda gator som genomfartstrafik (Svartövägen), trafik mellan områden
(Kronbacksvägen) och lokaltrafik (Teknikergatan). Den befintliga liksom den nya gångoch cykelvägen planläggs som gång-, cykel och mopedväg, och den nya gång- och
cykelporten planläggs som tunnel.

Behovsbedömning
Enligt miljöbalken ska alla detaljplaner behovsbedömas. Det innebär att kommunen
ska ta ställning till om ett genomförande av planen kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan. Kommunen har gjort bedömningen att planens genomförande
inte innebär någon betydande miljöpåverkan*. Den påverkan på miljön som
genomförandet av planen kan medföra härrör främst från projektet Östra länken som
tillståndsprövas enligt miljöbalkens regler för vattenverksamhet varför en särskild
miljökonsekvensbeskrivning inte har upprättats för detaljplanen.

* Byggnadsnämndens beslut 2013-08-06 § 119
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Plandata
Planområdet ligger på Skurholmsfjärdens östra sida, i anslutning till Burströmska
gärdan och Lulsundsberget. Norr om planområdet ligger kronanområdet, och österut
fortsätter Kronbacksvägen med söderliggande bostadsområden utmed Burströmsvägen,
Teknikergatan och Smedkroken. Planområdet berör del av Svartövägen, dela av
Kronbacksvägen och del av Teknikergatan, park- och vattenområdet väster om
Svartövägen samt park- och naturområdet öster om Svartövägen. Planområdet omfattar
ca 13 ha.
All mark inom planområdet ägs av kommunen. Topografin i planområdet innebär
nivåskillnader om ca 2 meter i nord-sydlig riktning och 5 meter i väst-östlig rikting. I
korsningen Svartövägen-Kronbacksvägen är marknivån uppmätt till ca 4,5 meter och
gång- och cykelvägen strax intill, ca 2,4 meter.

Planområdets läge i förhållande till centrum.

Vägar som berörs samt närliggande
bostadområden

Tidigare ställningstaganden
Planer
Översiktliga planer
Översiktsplanen visar kommunens ställningstagande för hur mark- och vattenområden
föreslås användas i framtiden. För planområdet kan utläsas följande; området längs
Skurholmsfjärden är utpekat som ett reservat för nytt huvudstråk för vatten och avlopp
och det utgör även ett socialt värdeullt stråk. En ny länk i huvudnät för cykel över
Skurholmsfjärden finns också med som en framtida åtgärd.
Planområdet omfattas i huvudsak av program F ”Resor och transporter”. Ett av de
övergripande målen i program F är att resor och transporter inom Luleå i högre grad än
idag ska vara miljövänliga, effektiva och säkra.
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Detaljplaner
Planområdet berörs av två detaljplaner (stadsplaner): Stadsplan för Burströmska gärdan
(A302) fastställd år 1970 och Stadsplan för Svartövägen i Skurholmstaden (A263) fastställd
år 1967. De båda detaljplanerna anger användningen vattenområde, gata, park och
plantering där gränslinjerna mellan gata och park inte är fastställda utan kan ses som en
illustration av planförfattaren vid tidpunkten för planens upprättande.

A263
laga kraft
1967
Park och
plantering

Vatten

Park och
plantering

A302
laga kraft
1970

Enkelt bildmontage av gällande detaljplaner, A263 ovan och A302 nedan. De båda planerna anger i
huvudsak park och plantering, gata samt vatten. Området är sedan lång tid tillbaka detaljplanelagt.
Gällande planer är från 1960- och 70 talet.
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Förenlighet med miljöbalken
Planområdet omfattas av riksintresse för natur- och kulturvärden enligt 4 kap 1, 2 §§
MB och riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § MB. Svartövägen är utpekad som
riksintresse för kommunikation enligt 3 kap 8 § MB, då vägen utgör en anslutning till
hamnen som är av riksintresse. Genomförandet av planen innebär inte påtaglig skada på
de utpekade riksintressena.
Tillskapandet av ny mark samt anläggningsarbetet med nya vatten- och
avloppsledningar innebär tillståndsprövning av vattenverksamhet enligt 11 kap MB.
En av förutsättningarna för att tillståndet ska kunna beviljas är att de tillståndsansökta
åtgärderna är i överenstämmelse med gällande detaljplan. I detta fall ska ny mark
tillskapas genom utfyllnader i område som enligt gällande detaljplan anger vatten.
Åtgärdernas påverkan på naturmiljön prövas också i tillståndsansökan. Genomförandet
av planen är därmed till vissa delar avhängigt tillståndsprövningens beviljande, eller ej.

Förutsättningar
Trafik
Planområdet omfattar idag i huvudsak
mark för väg och park. Svartövägen ingår
i kommunens huvudnät (genomfart/infart)
samt utgör transportled för farligt gods.
Svartövägen består av fyra körfält och
trafikeras enligt kommunens redovisning av
trafikmängder från 2012 med mer än 15000
fordon per vardagsdygn. Kronbacksvägen
trafikeras med mellan 8000-15000 fordon
per vardagsdygn. För fordon från
Kronbacksvägen gäller väjningsplikt.

Gång- och cykelport under Kronbacksvägen.

Gång- och cykeltrafiken sker på separerad
bana. Parallellt med både Svartövägen
och Kronbacksvägen löper en belyst och
asfalterad gång- och cykelväg. Båda ingår
i kommunens huvudnät för cykel. Under
både Svartövägen och Kronbacksvägen finns
en gång- och cykelport.
Gång- och cykelväg parallell med Kronbacksvägen.

Gång- och cykelport under Svartövägen.

Gång- och cykelväg längs med Svartövägen.

6

Naturmiljö och grönområden
I planområdets västra del, närmast Skurholmsfjärden utgörs marken av en smal remsa
parkmark som är bevuxen med lövträd, främst björk med inslag av viden och gråal
samt även en del barrträd, för att i planområdets norra del övergå till öppna gräsytor.
I strandzonen består vegetationen av bladvass med inslag av bland annat älggräs och
brännässla och i fjärdens grundare områden bladvass, bredkavledun och gäddnate.
Mellan Svartövägen och Burströmsvägen finns en grönyta/parkyta med ett femtontal
fullstora björkar. I planområdets nordöstra del utgörs marken av naturmark och i
planområdets västra del av vattenområde. Vattenområdet är idag öppet, dvs utan bryggor
Gustav Johansson, 2013-10-09
2013
eller liknande.

braunii)) i Skurholmsfjärden, Luleå
Inventering av barklöst sträfse (Chara
(

Bakgrund
Barklöst sträfse är i dagsläget i Sverige endast känt från fem lokaler i Bottenviken där det
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2010 som sårbar (VU,, Gärdenfors 2010).
2010
I Skurholmsfjärden finns två arter som är upptagna på artdatabankens rödlista:

Ibarklöst
Skurholmsfjärden
barklöst sträfse
1997
ochrisk
vidatt
inventering
Länsstyrelsen
Länsstyrelsens
sträfse ochpåträffades
bandnate. Rödlistan
tar upp
arters
försvinna från
Sverige. inom
ramen
för
Åtgärdsprogrammet
i
september
2009
hittades
den
på
tre
lokaler
längs
fjärdens
tgärdsprogrammet
Sedan tidigare finns kännedom om förekomsten av barklöst sträfse i fjärden. Denna
östra
strand (Länsstyrelsen i Norrbottens län 2009).
2009). Vid denna inventering gjordes inga ytterytter
vetskap har föranlett en noggrannare dokumentation*. I samband med inventeringen
ligare eftersök när arten konstaterats på en
en lokal och inga uppgifter finns alltså om dess vanvan
uppmärksammades även förekomsten av bandnate
lighet i fjärden vid inventeringstillfället.
inventeringstillfället
Barklöst sträfse är en grönalg som är en hotad art kategoriserad som sårbar i rödlistan.

Med anledning av Luleå kommuns planer på sjöförlagda
sjöförlagd VA-ledningar
ledningar med tillhörande utfyllutfyll
Algeni förekommer
framförallt
grundaremed
områden,
dvs områden
med djup av
nader
Skurholmsfjärden
har deti fjärdens
varit nödvändigt
me
d en noggrannare
dokumentation
mindre än 0,5
Barklöst
påträffades
i stort settAB
längs
östra
sidan av HydroPå uppdrag
av Norconsult
förekomsten
avmeter.
barklöst
sträfsesträfse
sträfse.
harhela
Gustav
Johansson,
Hydro
Skurholmsfjärden,
förutom
i
fjärdens
nordöstra
del.
Bandnate
är
en
kärlväxt
som
är
phyta Ekologikonsult därför utfört en inventering av arten i fjärden.
kategoriserad som: nära hotad. Förekomsten av bandnate i fjärden var mycket vanlig på
ca 1 meters djup, framför allt längs den östra och norra stranden.

Barklöst sträfse. Bilden är hämtad ur
inventeringen av barklöst sträfse
* Inventering av barklöst sträfse (Chara braunii) i Skurholmsfjärden, Hydrophyta 131009.

Barklöst
öst sträfse skiljs från de likaledes barklösa släktena Nitella och Tolypella, vilka också föreföre
kommer i Bottenviken, på att kransgrenarna är ogrenade och att de har en rad tagglika svepesvepe
celler nedanför grenkransarna. Övriga sträfsearter,
släktet Chara, i regionen är alla barkklädda.
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ttensvegetation noterades översiktligt. Inventeringen utfördes 12-13 september 2013.
tåndet var då några centimeter under medelvattenstånd.

I områden inringade med rött har inget barklöst sträfse påträffats. I områden inringade med blått finns
tätare förekomster och gröninringade områden har glesare förekomst. Bilden är hämtad ur inventeringen av
barklöst sträfse, framtagen till tillståndsansökan för vattenverksamhet.

Geo- och miljögeoteknik
I samband med tillståndsansökan för vattenverksamhet har markens beskaffenhet
undersökts*. Den visar bland annat på en relativt homogen geologisk lagerföljd längs hela
östra sidan av Skurholmsfjärden och på förekomst av sulfidjordar. Den visar även att det
inte finns några markföroreningar i planområdet.

Inventerade ytor och GPS-punkter från inventeringen av barklöst sträfse i Skurholmsfjärden,
Ledningar
vatten-inringade
och avlopp
2-13 september
2013. Iför
områden
med rött har inget barklöst sträfse påträffats. I omringade med
finns tätare
gröninringade
har östra
glesare
Enblått
huvudledning
för förekomster
vatten går idagoch
delvis
parallellt medområden
Svartövägens
sidaförekomst.
för att
punkterna vidare
är inmätta
Grundkarta
från www.vattenkartan.se.
korsaGPS-punkter.
både Svartövägen
och Kronbacksvägen
mot bostadsområdet Burströmska
gärdan där en huvudledning för avlopp ansluter.
Det kommunala vatten- och ledningsnätet är idag en begränsande faktor för att
tillskapa nya bostads- och arbetsplatsområden men även för en förtätning av befintliga
bebyggelseområden.

2
* sid 27 ff, Östra VA-länken, Etapp 4a, Luleå: miljökonsekvensbeskrivning till ansökan om tillstånd för
vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken, Norconsult 13013-05-20.
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Förändringar
Grönområden, vattenområde
Planen möjliggör att ny mark, ca 2 ha, kan tillskapas genom utfyllnader väster om
Svartövägen. Markutfyllnaderna kommer att variera i bredd med mellan ca 30 meter till
ca 100 meter längre ut än nuvarande strandlinje, och ska iordningställas som allmän plats
för parkändamål. Mest påtaglig blir markutfyllnaden i nivå med korsningen SvartövägenKronbacksvägen. På plankartan är området markerad som ”PARK” och det är möjligt att
inom denna användningskategori anlägga stråk för gående och möjliggöra platser för lek,
motion, avkoppling och möten. Det sätt som arbetet med utfyllnaderna ska genomföras,
stabilietetsåtgärder, fyllnadsmassornas innehåll etc., prövas i tillståndsansökan för
vattenverksamhet.

Illustration av hur det nya parkområdet kan komma att se ut vid korsningen SvartövägenKronbacksvägen. Med hjälp av vallar kan eventuell buller minskas. Längs strandlinjen kan ett nytt stråk
för gångtrafikanter anläggas. Illustationen är framtagen av Tema Landskapsarkitekter.

I planområdets nordöstra del, markerad
som ”NATUR” på plankartan,
innebär inga förändringar mer än att
området ges en ny användning, dvs
från parkmark till naturmark då det
överenstämmer bättre med de verkliga
förhållandena.
I plansammanhang
Intill Golfängen
placeras en ny gångbro som ansluter till Östermalm.
innebär natur
ettochområde
med icke Det kommer också att vara mycke
Störningar
buller
Vi är glada över att få bidra till Luleås utveckling,
och andra störningar i samband m
anlagda friväxande
grönområden.
men behöver ditt stöd.
Vi kommer inte att kunna Vid
arbetet. Det kommer att bli svårare
undvika att trafikstörningar uppstår. Under bygghela området. Vi ber om överseend
kommer framkomligheten attnorra
bli begränsad
golfängen,tiden
i planområdets
del,slutresultatet ska vara värt besväre
längs Svartövägen.
kommer en mindre strand att anläggas
Illustration av hur det kan komma att se ut vid golfängen. med trappor ner till vattnet samt två
ärförframtagen
av
Yours.
HärIllustationen
formas bland annat en gräsplan
bollspel, lek och picknick.
Ett utegym
och en lekplats byggs i skogsbrynet.
bryggor.

Parkområde

Golfängen
Vi bygger för ett vackrare Luleå. För en attraktiv och trivsam stad till glädje för Luleåbor
och besökare.
Nya ledningar
Vi bygger också för att Luleå ska växa. För att kunna

Här är du
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Lek, picknick och fysisk aktivitet
På Golfängen formas en gräsplan för bollspel, lek
och picknick. För att skapa en tystare och mer trivsam
miljö skärmar böljande kullar av från Svartövägen.
Ett utegym och en lekplats kompletterar området
med möjlighet till fler aktiviteter. En liten strand

Skurholmsfjärd

Trafik
Planen möjliggör att Svartövägen-Kronbacksvägen kan byggas om till en
cirkulationsplats. Planläggningsmässigt innebär det att mark som idag är planlagd
för park ges en ny användning, i det här fallet genomfartstrafik. En ny gång- och
cykelport kommer att anläggas strax söder om cirkulationsplatsen vilket innebär att
anslutningsvägarna till de befintliga gång- och cykelvägarna kommer att förändras.
Utformningen av tunneln medför att Svartövägen och cirkulationsplatsen kommer
att höjas med som mest ca 1,5 meter. På plankartan är den nya gång- och cykelporten
markerad med ”tunnel” på Svartövägen. Porten har utformats med hänsyn till
tillgänglighetskraven för längslutning för gång- och cykelväg såtillvida att lutningen
hamnar mellan önskvärd- och godtagbar lutning, enligt VGU*, dvs ca 5,5 procent mot
bakgrund av en nivåskillnad om ca 2 meter. Till ansökan om vattenverksamhet har ett
gestaltningsprogram** tagits fram där åtgärder föreslås för att öka tillgängligheten inom
området. Exempelvis genom belysning, tillgänglighet till strand- och vattenområde,
påverkan av trafikbuller från Svartövägen m.m.

IONSPLAN - SUPERUDDEN

En ny gång- och cykelport kommer att anläggas strax söder om cirkulationsplatsen. Övergången
från kronanområdet för gång och cyklister kommer att ske i samma plan som för bilister till och från
Teknikergatan. Överfarten kommer att förses med trafikdämande åtgärder. Illustrationen är framtagen av
skapsarkitekter 2013-07-02| www.temagruppen.se
Tema Landskapsarkitekter.
* Vägar och gators utformning, Trafikverket
** Luleå Östra VA-länken, Gestaltningsprogram, ”Pärlor på rad”, Förslagshandling 2013-02-08, Tema.
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1

Illustration av den nya gång- och cykelporten
under Svartövägen. Illustrationen är
framtagen av Yours.

En ny gång- och cykelbana kommer att anläggas strax norr
om befintlig björkdunge.

Den gång- och cykelport som idag finns under Svartövägen kommer därmed att
avvecklas, liksom gång- och cykelvägen på östra sidan om Svartövägen. Utfyllnad och ny
gräsyta ersätter delar av vägen, på plankartan markerad som ”PARK”.
I övrigt innebär planförslaget inte någon större förändring från de befintliga
förhållandena. Svartövägen planläggs som genomfartsgata ”GENOMFART”,
Kronbacksvägen som gata med trafik mellan områden ”HUVUDGATA”och
Teknikergatan som lokalgata ”LOKALGATA”.
Gång- och cykelvägarna inom planområdet planläggs som gång- cykel och mopedväg, på
plankartan markerad med ”GCMVÄG”. Gång- och cykeltrafiken kan skiljas åt såtillvida
att gångtrafikanter kan välja att gå längs strandkanten på grusad väg och det nya
parkmarksområdet.
Planläggningsmässigt får gång- och cykelvägen en egen användning eftersom vägen
ingår i kommunens huvudnät för cykel. Gångvägen längs strandlinjen planläggs som en
egenskap inom användningskategorin för parkmark.
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Ledningar för vatten och avlopp
Längs med Svartövägens västra sida kommer nya ledningar för vatten- och avlopp
att anläggas: en avloppsledning och två vattenledningar, med förgrening mot
Kronbacksvägen. Ledningarna följer i stort sett Svartövägen och den befintliga gång- och
cykelvägen för att i planområdets norra del vika av mot öster och följa gångstråket på
parkområdet. Inom planområdet kommer även två dagvattenledningar att anläggas där
den ena även kommer att fungera som nödutloppsledning från spillvattennätet.
Planläggningsmässigt markeras inte ledningarna ut på plankartan som markreservat för
underjordiska ledningar, då marken utgör allmän platsmark.

Administrativa frågor
Strandskydd
Idag omfattas inte planområdet av strandskyddet genom att nu gällande detaljplaner
är fastställda före 1975 och införandet av det generella strandskyddet. Enligt gällande
lagstiftning återinträder strandskyddet i ett område när en detaljplan ersätts med en ny
detaljplan.
Det innebär att strandskyddet måste upphävas i planen. Motivet till upphävandet är att
området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse, dvs att
utöka det kommunala vatten och avloppssystemet för att kunna bygga flera bostäder.
Allmänhetens tillgång till stranden är säkrad genom parken längs med fjärden.

Huvudmannaskap
Luleå kommun är huvudman inom planområdet.

Gemomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från dagen då planen vunnit laga kraft.

Tidplan
Planen hanteras med normalt planförfarande. Antagande av planen sker i maj 2014.
Samråd har skett hösten 2013.
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Konsekvenser
Naturmiljön
En betydande del av stranden längs Skurholmsfjärdens kommer att påverkas i och med
de schakt- och utfyllnadsarbeten som ledningsdragningen innebär. Påverkan är dock
temporär då vegetation utmed strandlinjen kommer att återetablera sig vilket påskyndas
av den åter- och nyplantering som planeras. Det kan dock ta tid innan ny vegetation åter
har den variation och de naturkvaliteter som finns idag.
Naturmiljön på land har inga kända höga naturvärden, däremot finns två rödlistade
arter i fjärden: barklöst sträfse och bandnate. Av inventeringen framkommer att barklöst
sträfse kommer att påverkas negativt i samband med utfyllnadsarbetet och för att
minska påverkan har därför skadeförebyggnade åtgärder tagits fram. Det innebär att i de
områden där levnadsmiljöer för barklöst sträfse tas i anspråk ska botten anläggas med
flack lutning för att på så vis återskapa sträfset föredragna miljö, och på de nyanläggda
bottnarna kommer ett lager av finmaterial att läggas ut i syfte att gynna möjligheten för
återetablering.
Vid inventeringen påträffades även bandnaten i stora bestånd i de djupare områdena av
fjärden. Förekomsten betecknades som ”vanlig”. Bandnaten förekom framförallt på djup
runt 1 meter. Med tanke på det starka beståndet bandnate i hela Skurholmsfjärden, den
begränsade yta som kommer beröras av utfyllnader bedöms den planerade utfyllnaden
inte medföra några allvarliga konsekvenser för bandnatebeståndet i Skurholmsfjärden.

Hälsa och Säkerhet
Farligt gods
Svartövägen är primär transportväg för farligt gods och ändringen av planen innebär att
en mer trafiksäker korsning kan byggas där risken för olyckor med fordon med farligt
gods minskar.
Buller och andra störningar
Ett koncept till trafikbullerutredning* har tagits fram till projektet Östra länken. I
utredningen studeras bl a hur ljudnivåerna förändras för boende vid Norra Burströmska
gärdan vid en höjning av Svartövägen. Beräkningarna i utredningen har gjorts för
ljudnivåer utomhus och baseras helt på prognoser för en framtida ökning av trafiken.
Utredingen förhåller sig till de riktvärden som redovisas i riksdagens beslut om
Infrastrukturinriktning (prop 1996/97:53); riktvärden vid nybyggnation eller väsentlig
ombyggnad av trafikinfrastruktur (55 dBA ekvivalent nivå utomhus vid fasad)och
riktvärden för åtgärder för statliga åtgärder i befintlig miljö (65 dBA ekvivalent nivå
utomhus vid fasad). Riktvärdena är enligt propositionen inga rättsligt bindande normer
utan ska vara vägledande för bedömningar med hänsyn till lokala faktorer och särskilda
omständigheter i det enskilda fallet.
Av den utförda trafikbullerutredningen går att utläsa att ombyggnationen av korsningen
inte nämnvärt förändrar ljudnivån för närliggande bebyggelse. Det är husen närmast
Svartövägen som kan komma att få en ökad ekvivalent ljudnivå vid fasad med 1-3
dBA. Ljudnivåerna kommer även framledes att understiga ljudnivån 65 dBA som är det
riktvärde som anges när det gäller åtgärder för statliga åtgärder i befintlig miljö.
* Östra VA-länken, etapp 4, Trafikbullerutredning för Svartöleden, Koncept 2013-04-17, Norconsult
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Då beräkningarna baseras på prognostiserade trafikflöden avser kommunen att
kontinuerligt fortsätta att mäta den faktiska trafiken. Med hjälp av dessa värden
kan framtida ljudnivåer kontrolleras regelbundet. Kommunen arbetar kontinuerligt
med trafikbullerfrågor genom att upprätta trafikbullerplaner som också antas av
kommunfullmäktige. I en trafikbullerplan beskrivs trafikbullersituationen och förslag på
bullersaneringsåtgärder och prioriteringar av dessa.
Under byggtiden kommer även störningar i form av buller och transporter att
förekomma.
Ledningsarbetet kommer att medföra ett stort överskott av massor. För att kunna
omhänderta sulfidhaltiga massor så att sulfidjordsoxidering begränsas och så att långa
transporter och kostsam hantering kan undvikas föreslås att överskottsmassor, inklusive
sulfidjord, kommer att användas som utfyllnad inom planområdet.
Trygghet och säkerhet
Att separera gång- och cykeltrafik är trafiksäkert men under den mörka årstiden kan
passage genom tunnlar upplevas som otryggt. Då den planerade gång- och cykelporten
kommer att utformas upphöjt med en bred genomgång bedöms tryggheten öka jämfört
med den befintliga gång och cykelporten.
Detaljplanen medger en ombyggnad av nuvarande trevägskorsning mellan Svartövägen
och Kronbacksvägen till en cirkulationsplats. Ombyggnationen torde ge effekter som
ökad trafiksäkerhet och framkomlighet för såväl bilister som gång- och cykeltrafikanter.

Landskaps-/ stadsbild
Påverkan på landskaps- och stadsbilden redovisas med utgångspunkt från
åskådarperspektivet, det vill säga hur de som bor, arbetar eller på annat sätt rör sig inom
området, kan uppleva det nya utfyllda och gestaltade området.
Strandkanten flyttas ut och fjärdens bredd minskas med ca en tredjedel utanför bredaste
utfyllnaden.
Förändringen kommer i första hand att upplevas av trafikanter på Svartövägen och
Kronanbacksvägen, av cyklister och löpare/fotgängare på Hälsans stig, från kanoter och
båtar på fjärden, av fotgängare som vintertid genar över isen samt i viss mån boende på
Malmudden.
För trafikanter på Svartövägen försvinner utsikten över fjärden, på en sträcka av ca 400
meter, där strandkanten idag ligger tätt inpå gång och-cykelvägen och trafikleden. Endast
enstaka träd skymmer.
För trafikanter på Kronbacksvägen kommer utsikten över vatten enbart att försvinna i den
nedre delen, nära den nya cirkulationsplatsen.
För den som rör sig på gång-och cykelvägen längs Svartövägen kommer utfyllnaden med
tänkt gestaltning ge möjlighet till två val, dels en snabb rak väg som följer trafikleden
och dels en väg som följer den nya strandkanten. Att den snabba raka vägen har fjärmat
sig från trafikleden kommer att upplevas positivt men karaktären är densamma; gångoch cykelvägen löper i trafikledens släntfot. Gångvägen som följer vattnet ger även i
fortsättningen utblick över vatten och dessutom möjlighet att komma ned till vattnet.
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Sett från stadssidan kommer minskningen av fjärdens bredd att upplevas, att
strandkanten kommer närmare. Strandlinjens och strandkantens utformning kommer
att framträda tydligare. Den tänkta strandlinjens mer kantiga och tekniska formspråk
kommer att se avvikande ut jämfört med dagens strand och resterande strandlinje på
ömse sidor Skurholmsfjärden.
För den som rör sig i båt på vattnet kommer smalningen av fjärdens bredd att upplevas,
men vattenytan som försvinner är inte av intresse i sig då vattendjupet är för litet.
För den som genar över till staden vintertid kommer utfyllnaden innebära att vägen över
isen att bli kortare, vilket kan upplevas positivt.
För boende på Malmudden betyder utfyllnaden en knapp synbar förändring, då
avståndet är relativt stort, ca 600 meter.

Medverkande
Planhandlingar fram till samråd har tagits fram av Ramböll AB genom Maria Åberg,
planarkitekt, Daniel Rova, samhällsplanerare, Mari Boström, miljöutredare.
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AnneLie Granljung				Agneta Laitila					
Planchef					Planarkitekt

Revidering
Detaljplanen har reviderats efter granskning. Revideringen innebär att strandskyddets
omfattning har förtydligat på plankartan och att en planbestämmelse som redovisar
planerad gångväg inom användningskategorin ”anlagd park” har förts in. Utöver detta så
har planbeskrivningen justerats och kompletterats med text för att ytterligare förtydliga
innebörden av planförslaget.
Stadsbyggnadskontorets planavdelning 2014-03
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