Dnr: SBK
2013/328

Copyright 2013 © Blom

Planbeskrivning
Detaljplan för del av kvarteret Kalkonen

Kalkonen 8 och 9
Luleå kommun

Norrbottens län

GRANSKNINGSHANDLING 2014 05
1

Innehåll
Handlingar
Planens syfte och huvuddrag
Behovsbedömning
Plandata

3
3
3
4

Tidigare ställningstaganden

4

Förutsättningar och förändringar

5

Lägesbestämning
Areal
Markägoförhållanden

4
4
4

Planer
Kommunala beslut i övrigt
Riksintressen

4
4
5

Bebyggelse
Natur, landskap och vegetation
Byggnadskultur och gestaltning
Övrigt
Friytor
Gator och trafik
Teknisk försörjning

5
6
6
10
10
11
12

Genomförande och administrativa frågor

12

Konsekvenser av planens genomförande

13

Medverkande

15

Genomförandetid
Strandskydd
Huvudmannaskap

Fastighetsrätt, fastighetsbildning
Påverkan på stadsbild, kulturmiljö och kulturvärden
Påverkan på trafikmiljön
Skuggning och insyn
Hälsa och säkerhet
Preliminär tidplan

Kulturhistoriskt utlåtande

12
12
13
13
13
14
14
14
15

Bilaga 1

Dokument-ID:

2

Handlingar

I detaljplanen ingår följande handlingar:
• Plankarta med bestämmelser och illustration
• Planbeskrivning
• Behovsbedömning
• Fastighetsförteckning
Av ovanstående handlingar är det endast plankartan med bestämmelser som är
juridiskt bindande.

Planens syfte och huvuddrag

Planens huvudsakliga syfte är att ge planmässiga förutsättningar för en tillbyggnad av stadshotellet mot Skeppsbrogatan i norr. Tillbyggnaden innebär två nya
våningsplan för hotellrum samt nya lokaler för gym och spa.
Området ligger mitt i Luleå centrum. Detaljplanen syftar också till att bevara kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
Detaljplanen upprättas med normalt planförfarande.

Behovsbedömning

Enligt 6 kap § 11 Miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning av planer
och program om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en separat miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. För att avgöra om det finns risk för att detaljplanens genomförande medför betydande miljöpåverkan görs en behovsbedömning.
En behovsbedömning har genomförts av Luleå kommun. Kommunen bedömer
att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan. En särskild miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas.
Länsstyrelsen i Norrbottens län har 2014-02-20 yttrat sig angående beslutet.
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att detaljplanens genomförande
inte torde innebära sådan miljöpåverkan att en särskild MKB behöver upprättas.
Konsekvenserna av ett genomförande kan utredas och redovisas i kommande
planbeskrivning.
Länsstyrelsen påpekar att stadshotellet med gamla biblioteket och ”Bryggan”
är viktiga karaktärsbyggnader i Luleå centrum med ett kulturhistorisk värde.
Stadshotellet är en viktig del i stadens ansikte mot norr. Det är därför angeläget att en påbyggnad sker med stor varsamhet och omsorg. Länsstyrelsen delar
kommunens bedömning att det i det fortsatta planarbetet är mycket angeläget att
stadsbilds- och kulturmiljöfrågan beaktas särskilt i det fortsatta planarbetet och
planbeskrivningen.
Länsstyrelsen delar även kommunens bedömning att buller och luftkvalitéfrågan
också måste uppmärksammas och beskrivas i planarbetet.
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Plandata
Lägesbestämning
Planområdet är beläget mellan Skeppsbrogatan, Kyrkogatan och Storgatan i centrala Luleå.

Areal
Planområdets totala area är 6722 m2. Fastigheten Kalkonen 8 är 4407 m2 och Kalkonen 9 är 742 m2. Kvartersmarken föreslås utökas med ca 220 m2.

Markägoförhållanden
Elite Hotels of Sweden driver hotellverksamhet på fastigheten Kalkonen 8. Lagfaren ägare är H/B Max i Luleå. Kalkonen 9 ägs av Ssrs Fastighets AB, som är Elite
Hotels fastighetsbolag.

Tidigare ställningstaganden
Planer
Översiktliga planer
Luleå kommuns översiktsplan antogs i maj 2013. På markanvändningskartan
redovisas planområdet som ”zon för förtätning till 2020” samt ”värdefull kulturmiljö”.
I översiktsplanens områdesrekommendationer anges bland annat följande:
• Förtätning genom påbyggnad av befintliga byggnader kan prövas.
• Ny bebyggelse ska samspela med den omgivande bebyggelsens skala och
struktur.
• Inom rutnätsstaden ska bebyggelsen vara 4-5 våningar och maximalt 10-12
våningar för enstaka projekt.
• Värdefulla byggnader och kulturmiljöer i centrum ska bevaras.
• Ny-, om- eller tillbyggnader i anslutning till äldre bebyggelse ska anpassas till
befintlig miljö beträffande gestaltning, placering och höjder.
• Parkeringsplatser ska så långt som möjligt förläggas under marknivå.
• Parkeringsnorm ska tillämpas.
Program för planområdet
Inget planprogram har upprättats. Det anses inte nödvändigt då planförslaget
har stöd i översiktsplanen. Planområdets markanvändning är dessutom redan
prövad i och med gällande detaljplan från 2007.  
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
För området gäller en detaljplan rubricerad ”Detaljplan för del av Innerstaden,
Kalkonen 8 och 9 m.m”, som vann laga kraft 2007-02-06 (Pl 307).
Det nu aktuella planförslaget omfattar samma markområde som gällande plan.

Kommunala beslut i övrigt
Plan- och tillväxtutskottet beslutade 2013-11-18 §119 om att en detaljplan ska
upprättas.
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Figur 1. Gällande detaljplan för del av innerstaden Kalkonen 8 och 9, m.m. 2007.

Riksintressen
Området ligger inom riksintresse för friluftsliv och turism enligt miljöbalken 3
kap. 6 § samt natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 1-2 §§ (Norrbottens skärgård).
Området är sedan en lång tid tillbaka detaljplanelagt, bebyggt och förvandlat.
Detaljplanens genomförande bedöms inte påverka några riksintressen negativt.

Förutsättningar och förändringar
Bebyggelse
Byggnader
Den planerade tillbyggnaden av stadshotellet innebär två nya våningsplan för
hotellrum samt nya lokaler för gym och spa.
Det finns ett behov av att anpassa byggnaderna på Kalkonen 8 och 9 till de verksamheter som bedrivs där idag. Resturang Bryggan var från början dansrestaurang och har på senare tid även använts som nattklubb. Hotellets restaurangverksamhet har flyttats till huvudbyggnaden (Restaurang Tallkotten) och Bryggans
lokaler har stått tomma i många år. Byggnadens exteriör är relativt välbevarad
men i övrigt är byggnaden är i tekniskt dåligt skick och i stort behov av upprustning. Ombyggnadsförslaget innebär att Bryggan byggs till med två nya våningsplan för att inrymma 30 nya hotellrum och en spaanläggning.
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Inpuls gym driver sin verksamhet i den byggnad som tidigare var stadsbibliotek.
Delar av gymmets lokaler har tidigare tillhört stadshotellet. Lokalerna renoverades 2008 men de är trånga och opraktiska med många små rum och långa smala
korridorer. Gymmet behöver större sammanhängande ytor som är bättre anpassade till verksamheten. Ombyggnadsförslaget innebär att terrassen byggs på med
en våning för att inrymma ett gym. En ny terrass skapas ovanpå denna våning.
Samtliga byggnader på Kalkonen 8 och 9 omfattas av 8 kap. 13 § PBL (förbud mot
förvanskning) och är belagda med skyddsbestämmelser i gällande detaljplan.

Natur, landskap och vegetation
Marken inom planområdet består uteslutande av hårdgjorda ytor. Från Storgatan
slutar marken norrut mot Skeppsbrogatan och norra hamnen. Höjdskillnaden
inom planområdet är ungefär 5,5 meter.
Mellan stadshotellet och Kyrkogatan står fyra träd (lindar) i rad. Gällande detaljplan innehåller bestämmelsen ”Trädrad ska bibehållas”. Bestämmelsen finns
även med i detta planförslag (n1). Träden uppfyller ett syfte då de bildar en naturlig avgränsning mot parkeringsplatserna och gatan utanför entrén till Tallkotten. De har också ett estetiskt värde. En bestämmelse om trädens bevarande följer
områdesrekommendationerna i översiktsplanen: ”...Alla gator inom centrum ska ha
en stadsmässig karaktär. Gator trädplanteras och gamla trädalléer förnyas.”

Byggnadskultur och gestaltning
Historik
Efter branden är 1887 upprättades en ny och utvidgad stadsplan för Luleå centrum. Stadens gator och kvarter följer en relativt rätvinklig rutnätsstruktur. Rutnätet karakteriseras även av att husen är placerade med fasaden i liv med gatan
vilket ger en sammanhängande vägg mot gatan. Bebyggelsen inom rutnätet har
överlag fyra till fem våningar med några få undantag.
Stadshotellet på Kalkonen 8 ritades av arkitekterna Karl A. Smith och Fredrik
Olaus Lindström och invigdes 1904. Vid uppförandet inrymde byggnaden både
stadshus och hotell. Se figur 2. Hösten 1959 förstördes hotellet av en brand. Vid
renoveringsarbetet efter branden skalades många tidstypiska detaljer bort. Bl a
återställdes inte hörntornet och det artikulerade mittpartiet och hela byggnaden
blev högre.
Det är mot Skeppbrogatan de största förändringarna har skett. Det gamla biblioteket (nuvarande Inpuls gym) och ”Bryggan” tillkom vid ombyggnationerna
efter branden. Om-, på- och tillbyggnaden ritades av dåvarande stadsarkitekten
John Berglund.
Kulturhistoriskt värde
Ett kulturhistoriskt utlåtande har tagits fram som underlag för detaljplanen. Utlåtandet finns med som bilaga till planbeskrivningen.
Det kulturhistoriska utlåtandet värderar byggnaderna på Kalkonen 8 och 9 på
följande sätt. (För att läsa utlåtandet i sin helhet, se bilaga 1).
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Figur 2. Fasad mot Storgatan och Stadsparken 1903.
Fotograf: Edla Röckner. Luleå kommuns bildsamling.

Figur 3. Fasad mot Stadsviken 1922. Luleå kommuns bildsamling.

Stadshotellet: Byggnadens tegel- och naturstensfasad med sina dekorativa
balkonger är i stora delar intakt och har ett högt arkitektoniskt och konstnärligt
värde, främst avseende de skulpturala stenarbetena.
Hotellets storslagna festivitetssal har en viktig roll i staden vid ceremonier och
representation. Byggnadens läge i staden längs Storgatan ökar ytterligare festsalens samhälls- och socialhistoriska värden samt befäster byggnadens symboliska
och historiska värden.
Biblioteksbyggnadens exteriör har ett visst arkitekturhistoriskt värde som dock
minskar med tanke på tillbyggnaden på taket som skymmer utblickar från hotellet och från vattnet skymmer hotellets fasad ytterligare. Byggnadens samhällshistoriska värde som Stadsbibliotek har till stor del förlorats i och med att inred7

ningen rivits ut. Biblioteksbyggnadens entré mot Skeppsbrogatan har ett visst
värde för stadslivet och upplevelsen av staden då den aktiverar denna i övrigt
tillslutna kvarterssida. Sammantaget bedöms byggnaden ha ett visst kulturhistoriskt värde.
Bryggan har en förhållandevis välbevarad exteriör som till stora delar är ursprunglig. Byggnaden är ett fint exempel på 1960- talsarkitektur med tidstypiska
kvalitéer med exempelvis glaspartier av hög arkitektonisk kvalitet. Interiört har
värdet dock gått förlorat genom flertalet omfattande ombyggnader. Sammantaget
bedöms byggnaden ha ett visst kulturhistoriskt värde.
Kvarteret Kalkonen: 1960-talsbyggnaderna i kv Kalkonen har ett värde som representanter för 60-talets modernistiska arkitektur i Luleå centrum. Hela kvarterets bebyggelse har också ett samhällshistoriskt och miljöskapande värde som en
del i centrumbebyggelsens olika årsringar.

Gamla
biblioteket

Bryggan

Figur 4. Stadshotellets fasad från norr. Foto: Annika Ohls, MAF, januari 2014.
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Förslag på förändringar
Den nu föreslagna ombyggnaden berör Stadshotellets fasad mot Skeppsbrogatan
i norr. En om- och påbyggnad av Bryggan planeras för att inrymma fler hotellrum samt en spa-anläggning. Terrassplanet mellan Inpuls och Bryggan ska byggas på med en våning och det blir en ny terrass ovanpå denna. Se figur 5.
Delar av byggnaderna har idag utpekat skydd avseende kulturhistoriskt värde.
Se tabell 1 nedan. Tabell 1 visar skyddsbestämmelser i gällande plan, förväntad
påverkan och förslag på nya skyddsbestämmelser.
Byggnadsdel

Gällande detaljplan, skydd

Påverkan

Bryggan

q Byggnad som omfattas av
3 kap. 12 § PBL. Byggnaden
får inte rivas.

Eventuellt behöver
Bryggan rivas för att
byggas om på nytt
och då i fyra plan.
Fasad och volym
(höjd) påverkas.

q2 Byggnadens volym och
glasad fasad mot gata ska
bevaras.
Stadhotellet
(huvudbyggnaden)

q Byggnad som omfattas av
3 kap. 12 § PBL. Byggnaden
får inte rivas.
q1 Byggnadens fasader med
fönsteromfattningar, dekorationer och balkongräcken ska
bevaras. Fasaden mot Kalkonen 6 och 7 omfattas ej av
bestämmelserna. Interiören i
festivitetssalen ska bevaras.

Gamla biblioteket (Inpuls)

q Byggnad som omfattas av
3 kap. 12 § PBL. Byggnaden
får inte rivas.

Ny planbestämmelse,
skydd

Stadshotellets fasad
mot Skeppsbrogatan påverkas av ombyggnad. Utsikten
från Festivitetssalen
påverkas.

q1 Byggnaden får inte
rivas.

Ingen

q1 Byggnaden får inte

q2 Befintliga fasader
mot gata och terrass
med fönster, fönsteromfattningar, balkonger,
balkongräcken och dekorationer ska bevaras.
Interiören i festivitetssalen ska bevaras.
rivas.
k1 Fönster ska till form,
färg, material, indelning
och proportioner vara
lika ursprungliga.

q3 Byggnadens volym och
fönstersättning mot gata ska
bevaras.

Volymen regleras med
byggnadshöjd.
Tallkottens
entré

Ingen

k1 enligt ovan.

Terrassen

Stadshotellets fasad k2 Fasaddekorationen i
betong ska bevaras.
mot Skeppsbrogatan påverkas då
terrassen höjs upp
med en våning. Se
bilaga 1.

Tabell 1. Jämförelse mellan gällande detaljplan och det nya planförslaget.

Vissa av bestämmelserna i gällande detaljplan som syftade till att skydda byggnadernas kulturhistoriska värde kan behållas medan några föreslås tas bort.
Bestämmelsen q ”byggnaden får inte rivas” för Bryggan tas bort. Anledningen
är att byggnaden kan behöva rivas för att byggas om på nytt. Genom att den nya
byggnaden utformas med liknande glasfasad (se figur 5) kan en del av Bryggans
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karaktär bevaras. Högsta totalhöjd för Bryggan ökar från 13,0 meter i gällande
detaljplan till 22,5 meter för att reglera den maximala höjden av ventilationsrum
och andra installationsutrymmen.
För att skapa en symmetri mellan de två flygelbyggnaderna ska byggnadshöjden
begränsas till 19,0 meter för gamla biblioteket och nya Bryggan.
Rivningsskyddet för Stadshotellet behålls. Skyddsbestämmelserna för fasader
behålls också men omformuleras något. Högsta totalhöjd är 29,2 meter (samma
som i gällande plan).
Rivningsskyddet för gamla biblioteket behålls. Varsamhetsbestämmelsen k1
ersätter tidigare q3. Byggnadens volym bevaras ändå, genom plankartans egenskapsgräns och bestämmelse om totalhöjd. Högsta totalhöjd ökar från 18,8 till
22,5 meter.
För terrassen tillåts en totalhöjd på 15,0 meter, en minskning från gällande detaljplan som tillåter 17 meter. Anledningen är att den tidigare planerade glasöverbyggnaden inte längre är aktuell. Planförslaget tillåter att rumsavdelande
vindskydd i glas och trä uppförs på terrassen, utöver angiven totalhöjd. Dessa får
vara max fyra till antalet och ha en yta av högst 10 m2 vardera. Se figur 5.
Bestämmelsen v1 ”Torn får återuppföras” i gällande plan tas bort. Anledningen
är att det inte finns något behov av att bygga upp tornet i sitt ursprungliga utförande. Med dagens byggregler skulle en återuppbyggnad av tornet bli mycket
kostsam.
För att skydda huvudbyggnadens värdefulla fasad ska anslutning/infästning av
nytt bjälklag mot fasad ska ske med stor varsamhet.
Terrassens fasad i gatuplan är utsmyckad med stående betongelement från
1960-talet. De färgsattes på 1980-talet i samband med en ombyggnad. Denna
fasaddekoration ger byggnaden ett eget uttryck och förstärker upplevelsen av de
tre olika byggnaderna Biblioteket, terrassen och Bryggan. Dekorationen ska bevaras så långt det är möjligt och därför har en varsamhetsbestämmelse (k2) införts
i planen. De tre byggnadsdelarnas olika karaktärer behålls och tydliggörs genom
att terrassen och nya Bryggan får olika utformningar på fasaden.

Övrigt
Stadshotellet har en utbyggnad av restaurangdelen mot Kyrkogatan och en entré
med en skulptural lyktstolpe i hörnet Kyrkogatan-Storgatan. Kvartersgränsen
mot Kyrkogatan ska justeras så att utbyggnaden/entrén ingår i kvartersmarken.
Detta föreslogs redan i gällande detaljplan från 2007, men har ännu inte genomförts. Syftet är att underlätta skötsel av entré och trappa.
Tillgänglighet
Gällande tillgänglighetskrav för tillbyggnad och ombyggnad ska uppfyllas.

Friytor
Rekreation
Den ”nya” terrassen ska främst användas för mingel i samband med banketter
och evenemang.
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Gator och trafik
Gatunät
Stadshotellets huvudentré vetter mot Storgatan. Entrén till Inpuls gym ligger vid
Kyrkogatan.
Skeppsbrogatan är den mest trafikerade gatan av de angränsande gatorna, med
en trafikmängd på ungefär 17 000 fordon per dygn.
Från Skeppsbrogatan finns ingen entré, endast infart till parkeringsgarage. Den
högsta tillåtna hastigheten på Skeppsbrogatan är 40 km/tim och på Storgatan och
Kyrkogatan 30 km/h.
En utbyggnad av stadshotellet med 30 nya hotellrum och ett spa förväntas ge
upphov till fler hotellgäster och besökare. Detta orsakar i sin tur en viss ökning
av biltrafik, gående och cyklister i närområdet. Det är viktigt att gång- och cykeltrafik prioriteras och uppmuntras, t ex. genom att det finns bra och nära cykelparkeringar.
Utbyggnaden av Inpuls gym medför ingen utökad verksamhet jämfört med idag
och antalet besökare kommer att vara oförändrad.
Planområdet omfattar en del av Skeppsbrogatan med bestämmelsen ”genomfart”. Denna del var i gällande plan avsedd för en utskjutande byggnadsdel.
Byggrätten har tagits bort och denna del av planen avser nu endast allmän plats.
Gång- och cykeltrafik
Separerade gång- och cykelbanor finns i nära anslutning till planområdet och det
är lätt att ta sig till kvarteret till fots eller på cykel. Idag finns cykelparkeringar
vid entrén till Tallkotten, på båda sidor om Storgatan samt på Kyrkogatan. Nya
cykelparkeringar planeras att uppföras i anslutning till entrén till Inpuls gym.
Fastighetsägaren har ansvaret för detta.
Kommunen planerar att inom några år bygga om Skeppsbrogatan så att gatan
blir smalare och trottoaren breddas. En separerad gång- och cykelbana ska rymmas på trottoaren.
Kollektivtrafik
Goda kollektivtrafikförbindelser finns i närheten. Avståndet från planområdet till
lokalbussarnas hållplats på Smedjegatan är ca 300 meter. Avståndet till järnvägsstationen är knappt 1 km.
Parkering, varumottag, utfarter
Stadshotellet har 4 500 hotellgäster per år i totalt 158 hotellrum. Den planerade
utbyggnaden omfattar 30 nya rum. Idag finns 47 p-platser i hotellets garage. Det
är tillräckligt för dagens behov och bedöms vara tillräckligt även för framtida
behov.
På Storgatan utanför Stadshotellets entré finns parkeringsplats för rörelsehindrade samt ett antal taxiparkeringar. En korttidsparkering (1 tim) med några platser
samt en bussparkering finns på södra sidan Storgatan. Längs Kyrkogatan finns ca
27 parkeringsplatser. Det centrala läget medför goda möjligheter till samutnyttjande av parkeringsplatser.
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I Luleå kommuns parkeringsnorm finns inget nyckeltal för hotell- och restaurangverksamhet. En ny parkeringsstrategi ska tas fram, med syfte att minska
bilanvändandet. Nya parkeringstal för bil och cykel ska fastställas.
Infart till parkeringsgarage och varumottagning sker från Skeppsbrogatan. Kommunen planerar för en ombyggnad av Skeppsbrogatan. Gatubredden ska minskas och trottoaren ska breddas för gång och cykeltrafik.  

Teknisk försörjning
Stadshotellet är anslutet till det kommunala vatten- och avloppsnätet och till det
kommunala fjärrvärmenätet. Fjärrkyla är inte indraget.
En nätstation är belägen i hotellets garage. Eventuellt behöver ett nytt ställverk
anläggas i garaget.
Avfallshanteringen i området ska ske enligt Luleå kommuns renhållningsföreskrifter och kommunens policy för avfallshantering. Stadshotellet och Inpuls
har separata soprum med gemensam infart från Skeppsbrogatan. Samma infart
används för både avfallstransporter och varutransporter.

Genomförande och administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag beslutet att anta detaljplanen vunnit
laga kraft. Den begränsade genomförandetiden kan motiveras med att ombyggnaden är planerad att påbörjas snart efter att detaljplanen vunnit laga kraft.

Strandskydd
Strandskyddet ska upphävas inom hela detaljplaneområdet.
Generellt strandskydd gäller 100 meter från strandlinjen enligt miljöbalken 7 kap.
14 §. Kvarteret Kalkonen är detaljplanelagt och strandskyddet är därmed upphävt sedan tidigare.
Enligt miljöbalken 7 kap. 18 g § återinträder strandskyddet i ett område när en
detaljplan ersätts med en ny detaljplan. Därför behöver strandskyddet på nytt
upphävas för hela planområdet. Detta sker i detaljplanen genom en administrativ
bestämmelse.
Som särskilda skäl för strandskyddets upphävande anges följande:
• området har redan tagits i anspråk på ett sådant sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets syften.
• området är genom en starkt trafikerad gata (Skeppsbrogatan) väl avskilt från
området närmast strandlinjen.
Planområdet innehåller inga biologiska värden eller speciella naturvärden och
detaljplanens genomförande påverkar inte allmänhetens tillgänglighet till stranden/kajen i norra hamn.
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Huvudmannaskap
Luleå kommun ska vara huvudman för allmän plats (lokalgata, genomfart) och
ansvarar för skötsel av den allmänna platsmarken. Fastighetsägaren ansvarar för
alla åtgärder inom kvartersmark.

Konsekvenser av planens genomförande
Fastighetsrätt, fastighetsbildning
En fastighetsreglering är föreslagen i gällande detaljplan från 2007. Regleringen
har inte genomförts, men aktualiseras nu på nytt i och med detta planförslag. Det
rör sig om en utökning av kvartersmarken framför restaurang Tallkotten genom
att ca 220 m2 av Kyrkogatan läggs till fastigheten Kalkonen 8. Syftet är att underlätta drift och underhåll.
Kalkonen 8 och 9 föreslås läggas samman till en fastighet. I annat fall måste
gemensamhetsanläggningar bildas för entréområden, parkeringar och andra
gemensamma ytor.

Påverkan på stadsbild, kulturmiljö och kulturvärden
Kvarteret Kalkonens läge mot norra hamnen innebär att dess bebyggelse är en
del av stadens silhuett mot vattnet. Luleå centrum består av byggnader från sent
1800-tal till 2010-tal som varierar i material, höjd och färgsättning. Byggnads-

Figur 6. Stadshotellet som det ser ut idag. Fotot är taget från norra infarten till Luleå centrum. Foto: MAF Arkitektkontor AB, april 2014.

14.04.01
Stadshotellet ELITE Luleå
Kongress, Spa, Gym, Hotellrum

Figur 7. Stadshotellet efter ombyggnad, sett från norra infarten till Luleå centrum.
Fotomontage: Mats Jakobsson, Amanda LeCorney, MAF Arkitektkontor AB.
Mats Jakobsson, Amanda LeCorney
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höjderna varierar i huvudsak mellan en och fem våningar. Mot vattnet längs
Skeppsbrogatan är bebyggelsen från 1920-talet och framåt relativt lågt hållen,
upp till fyra våningar.
Byggnadshöjden på Bryggan ansluter idag till bebyggelsen på angränsande fastighet, Kalkonen 7. Den nya byggnaden kommer att nå samma höjd som biblioteksbyggnaden. Detta påverkar inte nämnvärt bebyggelsens silhuett mot hamnen
men det innebär att ytterligare en del av stadshotellets fasad döljs. Se figur 6 och
7, ovan.
Varje ny tillbyggnad som gjorts genom åren på hotellets sjösida medför att huvudbyggnadens fasad skyms mer och mer. Utvecklingen har gått från en öppen
välkomnande gårdssida med låga flygelbyggnader på var sida om terrassen och
parken, till 1960-talets upphöjning av terrassen och till föreslagen tillbyggnad
med en än mer sluten ”baksida”.
Utsikten från festivitetssalen påverkas något då den nya byggnadens höjd inskränker på utblicken mot vattnet.
En höjning av terrassen med en våning innebär att en fönsterbröstning sänks i
festivitetssalen för att möjliggöra utgång från salen till terrassen. Enligt gällande
detaljplan ska huvudbyggnadens fasad och fönsteromfattningar bevaras. Men då
äldre foton visar att det ursprungligt fanns en balkong med tre utgångar från festivitetssalen kan denna avvikelse från detaljplanebestämmelsen anses acceptabel.
Det kulturhistoriska utlåtandet (bilaga 1) är baserat på ett ursprungligt skissförslag, daterat augusti 2013 (se bild på sida 9 i bilaga 1). Detta skissförslag har
ändrats och det i det nya skissförslaget linjerar den nya byggnaden vertikalt med
huvudbyggnadens mittparti. Se figur 5. Detta gör att mittpartiet syns i sin helhet
och att utsikten från festivitetssalen inte påverkas lika mycket.
De tre byggnadsdelarnas olika karaktärer behålls och tydliggörs genom att terrassen och nya Bryggan får olika utformningar på fasaden.

Påverkan på trafikmiljön
Detaljplanens genomförande förväntas medföra en viss ökning av biltrafiken i
området. Ökningen bedöms dock bli liten eller måttlig, då de flesta av besökarna
till hotellet eller gymmet inte använder bil. Det är viktigt att gång- och cykeltrafik
uppmuntras och prioriteras, t.ex. genom att det finns bra och nära cykelparkeringar.

Skuggning och insyn
Den angränsande fastigheten i väster, Kalkonen 7, har sin uteplats på en takterrass. Skuggning från Stadshotellet anses inte vara något stort problem, då takterrassen ligger väster om Bryggan och den skuggas inte under dagen och kvällen.
Det är främst Skeppsbrogatan som skuggas av påbyggnaden.
Det finns risk för att de som vistas på takterrassen på Kalkonen 7 upplever störande insyn från påbyggnaden av Bryggan. Enligt skissförslaget kommer tio av
de nya hotellrummen att ha fönster som vetter västerut mot takterrassen.
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Hälsa och säkerhet
Planområdet ligger i Luleå centrum med risk för höga bullernivåer och förhöjda
värden vid luftkvalitetmätningar. Kvarteret Kalkonen är utsatt för trafikbullerstörningar från Skeppsbrogatan. Detta kan eventuellt orsaka störningar för
hotellets gäster. Mätningar av trafikbuller visar att bullernivåerna mot Skeppsbrogatan ligger i storleksordningen 63 dB(A). Dessutom kan det centrala läget i
sig medföra ökad risk för bullerstörningar, t.ex. från närliggande restauranger
och pubar under kvällar och nätter.
Genom att bygga med ljudisolerade fönster kan störningar i form av trafikbuller
och övrigt stadsbuller utifrån minska. Med tanke på att hotellövernattningar är
en form av tillfälligt boende, bedöms inte buller vara ett stort problem.
Deteljplanens genomförande förväntas inte leda till ökat trafikbuller i området.
Luftkvaliteten i centrum bedöms inte påverkas nämnvärt av detaljplanens genomförande, då ingen större ökning av trafiken i området kan förväntas.

Preliminär tidplan
Kulturhistorisk bedömning/utlåtande klart
Samråd

mitten av februari 2014
april 2014

Granskning
Antagande i KF (via BNAu, BN, PTU, KS)

juni-juli 2014
november 2014

Planen vinner laga kraft

december 2014

Medverkande
Tjänstemän
Planarbetet har utförts på uppdrag av exploatören och Luleå kommun. Kommunens tjänstemän på stadsbyggnadskontorets planavdelning, Miljökontoret,
Tekniska förvaltningen och Räddningstjänst har medverkat i planarbetet.
HOS Arkitekter AB har tagit fram det kulturhistoriska utlåtandet.
Konsulter
Annika Ohls och Mats Sandqvist på MAF Arkitektkontor AB har upprättat detaljplanen i samarbete med Luleå kommuns stadsbyggnadskontor.

Stadsbyggnadskontorets planavdelning maj 2014

AnneLie Granljung
Planchef			
					

Anna Karin Lidén
Planarkitekt		
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         Annika Ohls
Samhällsplanerare		
MAF Arkitektkontor AB

Kv Kalkonen med Skeppsbrogatan i förgrunden. Flygfoto Luleå kommun.

Kulturhistoriskt utlåtande avseende Kv Kalkonen 8 och 9 i Luleå
Stockholm 2014-02-17

HOS Arkitekter AB, Åsögatan 113, 116 24 Stockholm

Tel: 08 452 04 70

1

www.hosark.se

info@hosark.se

Med anledning av föreslagen detaljplaneändring för Kv Kalkonen 8 och 9 har HOS Arkitekter
på uppdrag av MAF Arkitektkontor tagit fram följade utlåtande avseende fastigheternas
kulturhistoriska värde. Utlåtandet baseras på inventering på plats, äldre foton samt tidigare
värdering i samband med framtagning av nu gällande detaljplan från 2007.
Utlåtandet inleds med en kortfattad historik och byggnadsbeskrivning med de förändringar
som kan anses har påverkat kvarterets kulturhistoriska värden. Därpå redogörs för tidigare
kulturhistoriska värderingar, följt av en bedömning av kvarterets nuvarande kulturhistoriska
värden. Slutligen en beskrivning av vilken påverkan en ev tillbyggnad har på kulturmiljön.

Plankarta ur detaljplan för kv Kalkonen 8 och 9.

Kortfattad historik
Stadshotellets huvudbyggnad uppfördes under åren 1900-1904 och ritades av arkitekterna
Fredrik Olaus Lindström och Karl A Smith. Vid uppförandet inrymde byggnaden både
stadshus och hotell. 1959 utbröt en brand i huvudbyggnaden som förstörde hotellets tak och
övre våningar. Dessa återuppbyggdes men taket fick ett helt annat utförande än tidigare.

Stadshotellet 1905, Foto Luleå kommuns stadsarkiv. Hotellets utförande efter branden. Foto 2014.
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Mot Skeppsbrogatan och norra hamnen fanns ursprungligen två låga flygelbyggnader.
Ovanpå den ena flygeln fanns en stor terrass. Under terrassen inrymdes Systembolaget och
i den andra flygelbyggnaden stall och personalbostäder. Mellan dessa byggnader fanns en
liten park.

Stadshotellet mot Skeppsbrogatan 1904, foto Luleå kommuns stadsarkiv

I samband med återuppbyggnaden efter branden revs flygelbyggnaderna mot
Skeppsbrogatan och de ersattes av två nya byggnader; hotellets nya matsal Bryggan som
stod färdig 1963 och ett nytt Stadsbiblioteket som invigdes 1965. De båda byggnaderna
ritades av dåvarande stadsarkitekt John Berglund. Den mellanliggande parken ersattes av
en envåningsbyggnad med ovanförliggande terrass.

Stadshotellet mot Skeppsbrogatan med f d Stadsbiblioteket till vänster och Bryggan till höger.
Foto Annika Ohls, MAF Arkitekter 2014.
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Byggnadsbeskrivningar och förändringar
Hotellets huvudbyggnad har en påkostad fasad med granitsockel och sockelvåning,
fönsteromfattningar, hörnkedjor och listverk av natursten. Fasaden i övrigt är i hårdbränt rött
fogstruket fasadtegel i koppskift. Balkongerna har utsmyckade järnräcken. Hotellet hade
ursprungligen ett karaktäristiskt brant tak med takkupor samt hörntorn med lanternin och
spira. Entréfasaden mot Storgatan hade stora likheter med nyrenässansfasaden på det
Bünsowska huset på Strandvägen i Stockholm, ritad av arkitekt I G Clason och uppfört 1888.

Stadshotellet 1905, Foto Luleå kommuns stadsarkiv. Bünsowska huset på Strandvägen i Stockholm.
Foto Arild Vågen.

När de övre våningarna och taket återuppbyggdes efter branden valde man att inte
återuppföra tornen och de uppstickande gavelmotiven Taket höjdes och en låg våning
adderades ovan den ursprungliga takfoten och ovan den tillkom en indragen kungsvåning
som kröntes med ett brant valmat sadeltak. Det artikulerade mittpartierna mot
Skeppsbrogatan och Storgatan införlivades i den nya takfoten. Sammantaget fick byggnaden
en annan och mer horisontell karaktär än den ursprungliga. Byggnaden fick också en mer
homogen och storskalig gestaltning i kvarteret och stadsrummet.

Bygglovritning från 1899, Luleå kommun.

Bygglovritning från 1960, Luleå kommun.

Invändigt rymmer hotellbyggnaden en
festivitetssal rikt utsmyckad med
stuckdetaljer som sträcker sig över två
våningshöjder bakom de valvformade
fönsteromfattningarna på norra fasaden.
Salen är välbevarad i det skick den fick i
och med återuppbyggnaden efter branden.
I övrigt har byggnaden inte inventerats
invändigt.
Festivitetssalen, foto Svante Tiren 2011.
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Bygglovritning 1960 Luleå kommun.

De två tillbyggnaderna som tillkom under 1960-talet har ett modernistiskt formspråk med
släta putsade fasader och platta tak. Biblioteksbyggnaden i fyra våningar är sammanlänkad
med den lägre och uppglasade Bryggan genom ett barriär av rombformade betongpelare
som ursprungligen var omålade. Innanför dessa samt en våning till under mark inryms
hotellets parkeringsgarage. Ovanpå garaget finns en terrass. På Biblioteksbyggnadens tak
har på senare år ytterligare en tillbyggnad uppförts. Se flygfoto sid 1.
Biblioteksbyggnaden har en våningshög granitsockel och vitslammad tegelfasad. Den har
små fönsteröppningar med smala vertikala mellanliggande murpartier som bildar horisontella
band och mot vattnet mer storskaliga vertikala former. De flesta ursprungliga träfönster är
utbytta mot fönsterbågar i aluminium. Även entrédörrarna är utbytta till enklare metallpartier.
Stadsbiblioteket är ombyggt invändigt och inrymmer idag ett gym.

Stadsbiblioteket 1976 foto Länsstyrelsens inventering.
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Interiör från f d stadsbiblioteket,
foto Luleå kommuns stadsarkiv.

Bryggans arkitektur har tydliga rötter i modernismens byggnader med ljusa putsade fasader,
platta tak och stora glasade ytor. Byggnaden är utformad som en enkel lådformad volym
med en glasad sida mot vattnet. Fasaden mot terrassen har en fönsterrad med mörka
fönsterbågar mot ljus puts. Mot vattnet öppnar sig byggnaden med den glasade fasaden
bestående av mörka ekpartier som tillvaratar läget med utsikten över vattnet. Ursprungligen
var bägge sidofasaderna vitputsade. Fasaden mot väster, Kalkonen 7, är idag klädd med röd
korrugerad plåt. I bottenvåningen mot Skeppsbrogatan finns en garageport, en entrédörr
indragen från fasadliv, och en öppen infart till hotellets gård.

Bryggan 1976, foto från Länsmuseets inventering. Rose Seidler House i Sydney 1950, arkitekt Harry
Seidler. Foto från Wikipedia.

Även de nya tillbyggnaderna bidrog till att förändra hotellets gestaltning och roll i stadsbilden.
De båda framförliggande volymerna skymmer och försvårar möjligheten att avläsa de
återstående resterna av byggnadens klassicerande fasadkomposition. Tillbyggnadernas
modernistiska formspråk ansluter inte till det ursprungliga hotellets arkitektur, men de
underordnar sig huvudbyggnaden med de enkla avskalade fasaderna och de har en
genomtänkt placering såtillvida att sidofasaderna linjerar vertikalt med fasadens mittparti.
Men man kan också konstatera att kvarterets relation till Skeppsbrogatan har förändrats från
öppen och utåtriktad karaktär med entréer, trädgård och terrass till dagens mer slutna
baksida med inlastning och förrådsdörrar.

Fasadritningar mot Skeppsbrogatan, 1899 resp 1960, Luleå kommun.
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Tidigare kulturhistorisk bedömning
Kvarteret Kalkonens byggnader finns upptagna i en kulturhistorisk inventering från 1976 som
gjordes av Norrbottens museum, men där gjordes ingen värdebedömning.
I Stadsmiljöprogram för Luleå centrum från 2004 anges att ”Arkitektur- och kulturhistoriskt
intressanta byggnader och miljöer ska bevaras för framtiden och deras värden
uppmärksammas. Det gäller inte bara vår allra äldsta bebyggelse utan också mer sentida
tillägg.”
I samband med antagandet av ny detaljplan formulerade Länsstyrelsens kulturmiljöenhet
2006 ett yttrande där Bryggan bedöms tillhöra de kulturhistoriska värden i kvarteret som bör
bevaras; ”Bryggans modernistiska utformning som blivit en del av miljön vid Skeppsbrogatan
där flera moderna byggnader av olika slag samsas.” Man anser också att stadshotellets
fasad mot Skeppsbrogatan inte bör byggas för och skymmas samt att takhöjden därför bör
hållas i linje med Bryggans takhöjd.
I gällande detaljplan från 2007 har hela kvarteret Kalkonen beteckningen q vilket betecknar
att samtliga byggnader omfattas av 3 kap 12 § (nu 8 kap 13 §) PBL och att byggnaderna inte
får rivas. För huvudbyggnaden gäller beteckningen q1: ”Byggnadens fasader med
fönsteromfattningar, dekorationer och balkongräcken skall bevaras. Fasad mot Kalkonen 6
och 7 omfattas ej av bestämmelserna. Interiören i festivitetssalen skall bevaras.”
För Bryggan gäller enligt beteckningen q2: ”Byggnadens volym och glasad fasad mot gata
skall bevaras.” För biblioteksbyggnaden gäller enligt beteckningen q3: Byggnadens volym
och fönstersättning mot gata skall bevaras.”
I planbeskrivningen bedöms stadsbiblioteket och Bryggan ha ”tidstypiska kvalitéer värda att
värna”.
I Luleå kommuns översiktsplan från 2013 redovisas kvarterets bebyggelse som värdefull
kulturmiljö, undantaget biblioteksbyggnaden.
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Kulturhistoriskt värde
Trots takförändringar, stympade torn och förenklingar i fasadkompositionen är byggnadens
tegel- och naturstensfasad med sina dekorativa balkonger i stora delar intakt och har ett högt
arkitektoniskt och konstnärligt värde främst avseende de skulpturala stenarbetena. Att
fasaden så påtagligt liknar I G Clasons nästan 20 år äldre bostadspalats i fransk
nyrenässans är också intressant som exempel på stilmässig provinsiell eftersläpning och
stilkonservatism.
Hotellets storslagna festivitetssal har en viktig roll i staden vid ceremonier och
representation. Byggnadens läge i staden längs Storgatan ökar ytterligare festsalens
samhälls- och socialhistoriska värden samt befäster byggnadens symboliska och historiska
värden.

Fasad mot Storgatan 2014.

Sentida aluminiumparti sänker
det kulturhistoriska värdet.

Biblioteksbyggnadens exteriör har ett visst arkitekturhistoriskt värde som dock minskar med
tanke på tillbyggnaden på taket som skymmer utblickar från hotellet och från vattnet
skymmer hotellets fasad ytterligare. Byggnadens samhällshistoriska värde som
Stadsbibliotek har till stor del förlorats i och med att inredningen rivits ut.
Biblioteksbyggnadens entré mot Skeppsbrogatan har ett visst värde för stadslivet och
upplevelsen av staden då den aktiverar denna i övrigt tillslutna kvarterssida. Sammantaget
bedöms byggnaden ha ett visst kulturhistoriskt värde.
Bryggan har en förhållandevis välbevarad exteriör som till stora delar är ursprunglig förutom
plåtfasaden, garageporten och entrédörren. Byggnaden är ett fint exempel på 1960talsarkitektur med tidstypiska kvalitéer med exempelvis glaspartier av hög arkitektonisk
kvalitet. Interiört har värdet dock gått förlorat genom flertalet omfattande ombyggnader.
Sammantaget bedöms byggnaden ha ett visst kulturhistoriskt värde.
Luleå centrum som består av blandad bebyggelse från hela 1900-talet har flera byggnader
från 1960-talet men inga som uppvisar någon större autenticitet. De mest välbevarade
modernistiska byggnaderna är från 1950-talet som stadshuset, Shopping ritat av Erskine och
f d posthuset av L-E Lallerstedt. Detta gör att 1960-talsbyggnaderna i kv Kalkonen har ett
värde som representanter för 60-talets modernistiska arkitektur. Hela kvarterets bebyggelse
har också ett samhällshistoriskt och miljöskapande värde som en del i centrumbebyggelsens
olika årsringar.
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Beskrivning av påverkan på kulturmiljö och kulturvärden
Kv Kalkonens läge mot norra hamnen innebär att dess bebyggelse är en del i stadens siluett
mot vattnet. Centrum består av byggnader från sent 1800-tal till 2010-tal som varierar i
material, höjd och färgsättning. Byggnadshöjderna varierar i huvudsak mellan en och fem
våningar. Mot vattnet längs Skeppsbrogatan är bebyggelsen från 1920-talet och framåt
relativt lågt hållen, upp till fyra våningar.
Byggnadshöjden på Bryggan ansluter till intilliggande bebyggelse i Kv Kalkonen 7. Medan
nybyggnadsförslaget visar en högre byggnad i samma höjd som biblioteksbyggnaden. Detta
påverkar alltså inte nämnvärt bebyggelsens silhuett mot hamnen men det innebär dock att
ytterligare en del av huvudbyggnadens fasad döljs.

Fasadritning MAF Arkitektkontor AB

Den nya byggnadens högre del linjerar inte vertikalt med huvudbyggnadens mittparti vilket
gör att utsikten från festivitetssalen i viss mån skyms. Byggnadens höjd inskränker också
utsikten från festivitetssalen då utblicken mot vattnet inte går vinkelrätt mot byggnaden utan
viker av mot nordväst.

Vy från festivitetssalen med
föreslagen tillbyggnad streckad.

En konsekvens av att höja terrassen en våning innebär att en fönsterbröstning sänks i
festivitetssalen för att möjliggöra utgång från salen till terrassen. Enligt gällande detaljplans
skyddsbestämmelse skall huvudbyggnadens fasad och fönsteromfattningar bevaras. Men då
äldre foton (se foto från 1904) visar att det ursprungligt fanns en balkong med tre utgångar
från festivitetssalen kan denna avvikelse från detaljplanebestämmelsen anses acceptabel.
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Genom att se på äldre foton kan man konstatera att varje ny tillbyggnad på hotellets sjösida
gradvis skymmer större och större del av huvudbyggnaden. Från en öppen välkomnande
gårdssida med låga flygelbyggnader på var sida om terrassen och parken, till 1960-talets
upphöjning av terrassen och till föreslagen tillbyggnad med en än mer sluten ”baksida”.

Foto från 1904 i Luleå kommuns stadsarkiv.

Foto Annika Ohls, MAF Arkitekter 2014.

Anna Ulfsdotter, certifierad Sakkunnig avseende kulturvärden
Jakob Strömholm, arkitekt SAR/MSA
HOS Arkitekter AB

Källor
Detaljplan för Kalkonen 8 och 9 från 2007, inkl planbeskrivning.
Tidningsklipp och foton i Luleå kommuns stadsarkiv.
Ritningar från Luleå kommuns bygglovarkiv.
Utdrag ur Kulturhistorisk bebyggelseinventering, Norrbottens museum 1976.
Internsamråd, antikvarie Agneta Engström, Länsstyrelsen Norrbottens län, 2006-11-08.
Stadsmiljöprogram för Luleå centrum, 2004-02-23.
Där inget annat anges är foton tagna av Anna Ulfsdotter, HOS Arkitekter.
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