4

ARBETSORGANISATION

SAMMANFATTANDE REKOMMENDATIONER

För arbetet med den nya gymnasiebyn finns en ledningsgrupp
med representanter för Luleå kommun Fastigheter och Skolkontoret. En projektgrupp med representanter för Skolkontoret, Luleå kommun Fastigheter och en projektledare från CMn
har skött utredningsarbetet. Fyra arkitektkontor har på uppdrag av Luleå kommun fastigheter utfört ett utredningsuppdrag för lämplig bebyggelsestruktur för denna gymnasieby i
centrum. Utredningsarbetet har skett med kontinuerliga samråd i en projekteringsgrupp, mellan arkitektgruppen, projektledaren och en representant från Luleå kommun Fastigheter.
Projekteringsgruppen har även haft samråd med Stadsbyggnadskontoret och Tekniska kontorets park- och naturavdelning samt gatu- och trafikavdelning.

Samtliga kvarter gränsar till bebyggelse och bebyggelsemiljöer som kräver speciell hänsyn. Ny-, om- och tillbyggnader
skall därför ske med stor hänsyn till den befintliga skalan och
miljön. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom planområdet skall bevaras. Övriga befintliga byggnader och byggnadsdelar skall nyttjas där det är möjligt. Nya byggnader bör placeras i kvartersgräns mot gata så att stadens bebyggelsemönster i rutnätsplanen bibehålls. Hermelins- och Museiparkerna
har kulturhistoriska värden som bör bevaras.
Gymnasiebyn ska planeras för stor flexibilitet och möjligheter
till förändringar. Fordonsteknik/störande utbildningsverksamhet placeras i kv. Kungsfågeln. Ett miljöanpassat ekologiskt synsätt skall prägla alla förslag till förändringar. För
gymnasiebyn godkänd miljöpolicy skall följas.

Programarbetet för erforderliga detaljplaner samordnas av
stadsbyggnadskontorets planavdelning, som sammanställer
synpunkter från övriga berörda kommunala förvaltningar.

Medverkande tjänstemän:
Anders Björk
Anders Bylund
Åke Widenrot
Melker Lundmark
Tommy Gabrielsson
Bengt Johansson
Håkan Kohkoinen

Entréer skall lokaliseras med stor omsorg så att hårdgjorda
ytor och behovet av snöröjning minimeras. Tomtmarken skall
planteras i största möjliga utsträckning.
Angöring bör inte lokaliseras till Residensgatan eller Skeppsbrogatan, som utgör huvudmatningar för biltrafiken. Bilparkering skall i princip bara tillgodoses för ett begränsat antal
besökare, för tjänstefordon och för handikappfordon. Gator
inom området dimensioneras för 30 km/h.

TK, gata/trafik
TK, gata/trafik
TK, park/natur
MK
FA, teknik/juridik
FA, kom. lokaler
SF, lokalförsörjning

Gång-och cykelvägar till gymnasiebyn och inom den skall
vara trafiksäkra, gena och bekväma. En ny gc-förbindelse,
som förbinder staden med strandpromenaden, ska planeras in
genom kv. Kungsfågeln. Cykelparkeringar skall planeras in,
gärna under tak.
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Storgatan, Luleås huvudgata, ska bibehålla sin karaktär av
allmänt kommunikationsstråk med alléplantering genom hela
planområdet.

PLANFÖRHÅLLANDEN
Översiktsplaner
Fördjupad översiktsplan för Luleå tätort antogs av kommunfullmäktige 1993-04-26 § 92.

HISTORIK
Arbete pågår med separat fördjupad översiktsplan för Centrum och Östermalm.

Luleå har idag tre gymnasieskolor. Bergnässkolan, med 793
elever, har i huvudsak praktiska utbildningsprogram, Hermelinskolan, med 885 elever, har estetiska och samhällsvetenskapliga program och Midskogsskolan, med 977 elever, har
tekniska och naturvetenskapliga program. Antalet anställda
vid de tre gymnasieskolorna är idag drygt 300 personer.

Detaljplaner
Hela programområdet är detaljplanelagt. De detaljplaner som
direkt berörs av förändringar för gymnasiebyn är:

En utredning om den framtida gymnasieskolan har genomförts i fyra delar. De tre första delarna behandlade gymnasieskolans omvärld, innehåll och organisation. Det avslutande
arbetet om skolans fysiska alternativ har delats upp på tre utredningsgrupper; personal/organisation, utrustning och byggnader. Tre alternativa lokaliseringar har utretts; Centrum,
Midskogen-Kronan och befintliga skolor. Av de tre alternativen uppfyller Centrum bäst de uppställda kriterierna.

• Ändring av stadsplan för Luleå stad beträffande kvarteret
Svanen samt del av kvarteret Kungsfågeln m.m., fastställd
1954-02-19 (a 112)
• Ändring av stadsplan för Luleå stad beträffande kvarteren
Ärlan, Trasten, Lärkan och Staren m.m., fastställd 195903-20 (a 169)
• Ändring av stadsplan för Luleå stad beträffande kvarteren
Storken, Höken, Örnen och Uven, fastställd 1959-09-29 (a
181)
• Ändring i stadsplan för kvarteret Staren, fastställd 196310-28 (a 229)

1996-06-17 § 85 beslutade kommunfullmäktige att gymnasieskolans framtida lokalbehov ska tillgodoses inom ramen för
en samlad gymnasieby i Luleå centrum och att kommunens
förvaltningar ska samlokaliseras i lasarettet. Fullmäktige har
vidare tagit ett inriktningsbeslut om att lokalisera ett K-hus till
nuvarande stadshus. Kulturnämnden fick i uppdrag att utreda
frågan vidare.

Detaljplaner för angränsande gator och kvarter samt för kv.
Göken tillkommer.
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NULÄGESBESKRIVNING
Markanvändning
Samtliga byggnadskvarter inom planområdet är
redovisade för allmänt ändamål enligt gällande
detaljplaner. Hermelinsparken och strandområdet
nedanför kvarteret Kungsfågeln utgör parkmark.
Den del av kvarteret Kungsfågeln, som berörs av
förändringar för gymnasiebyn, är främst södra
delen av tomten för nuvarande Luleå lasarett,
Kungsfågeln 1.
I kvarteret Örnen berörs Västra skolan, tidigare
låg- och mellanstadieskola, Brogården, som är en
alkoholpoliklinik, samt servicehuset Örnen.
Kvarteret Lärkan innehåller Hermelinskolans
lokaler, med mycket snävt avgränsad byggrätt.
Den äldsta byggnaden, ”Språklådan”, har exempelvis ingen byggrätt alls enligt den gällande planen.
I kvarteret Staren finns idag gymnastik- och matsalsbyggnad för Hermelinskolan samt ett daghem. Byggrätten i kvarteret är mycket begränsad
enligt den gällande detaljplanen.
Förändringar i kvarteret Göken kommer att redovisas i ett separat detaljplanearbete.

Sammanställning av gällande detaljplaner
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OMRÅDESFÖRUTSÄTTNINGAR
Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen bör säkerställas i
kommande detaljplaner. Också i övriga kvarter, som gränsar
till planområdet, finns byggnader och miljöer som kräver hänsyn vid fortsatt planering för gymnasiebyn.

Denna del av centrumhalvön har historiskt varit platsen för
skolor, sjukhus och länsinstitutioner av skilda slag. Här finns
också några av stadens större parkområden. Hermelins- och
Museiparken, medvetet anlagda framför länsresidenset, har de
äldsta anorna, anlagda redan på 1870-talet.

Inom rutnätsstaden ligger huvudbyggnaderna som regel i
kvartersgränsen längs gatan. Fastigheterna omfattar endast
undantagsvis hela kvarter, vilket gör att gatufasaderna är uppdelade i flera individuella enheter. I denna del av staden är
husen sällan sammanbyggda i gemensam tomtgräns. Gaturummen får liv genom grönska och ljus mellan husen.

Gatorna är utbyggda enligt 1888 års rutnätsplan. Detta gatumönster är viktigt att bevara, också för Storgatan och Trädgårdsgatan, även om dessa numera endast är upplåtna för
gång- och cykeltrafik genom området.
Residensgatan utgör gräns för ”rutnätsstaden” med vackra
fondbyggnader i kvarteret Kungsfågeln som avslutning för
anslutande gator. Köpmangatan möts av Länsstyrelsens äldsta
byggnad, byggd 1895 och i Storgatans förlängning ligger
Landshövdingeresidenset från 1856.

Genom att placera en samlad gymnasieskola i detta centrala
läge begränsas trafikarbetet i staden som helhet genom att
underlätta samordning av resbehov och förstärka möjligheten
till kollektivtrafik. Möjligheten till en spridning av arbetstider
och skoltider är positiv för lokaltrafiken. Miljöbelastande privatbilism kan begränsas. Arbetsparkering i den omfattning
som idag finns för de tre befintliga gymnasieskolorna och för
stadshusets anställda blir då inte möjlig.

Inom denna del av centrumhalvön återfinns många av stadens
äldsta byggnader. Både inom själva planområdet och i angränsning till det, finns bebyggelse av sådant kulturhistoriskt
och arkitektoniskt värde, att det kräver stor hänsyn vid gestaltningen av gymnasiebyns olika delar.

Befintliga byggnader kan användas i stor utsträckning och
redan utbyggda gator och ledningssystem kan nyttjas.

Bebyggelse, parker och gaturum från stadens olika utbyggnadsperioder är betydelsefulla för att ge invånarna identitetskänsla och Luleå en levande historia.
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BEBYGGELSEFÖRUTSÄTTNINGAR - ANALYS
Kv. Kungsfågeln
Eventuella behov av ytterligare lokaler i nya byggnader skall
ta stor hänsyn till den befintliga miljön. Lasarettet har byggnadsflyglar som är upp till sex våningar höga, men ny bebyggelse bör ingenstans överstiga fyra våningar. Behovet av nya
byggnader kan i huvudsak tillgodoses i lasarettomtens västra
del mot grönområdena vid stranden och i den sydöstra delen
mot residenset och Residensgatan. Ny bebyggelse mot stranden är exponerad mot Luleås infart via Bergnäsbron. Norr om
kvarteret ligger Gültzauudden med sin småskaliga trähusbebyggelse, med många byggnader från tiden före stadsbranden
1887. Residenset och Residensparken kräver också särskilda
hänsynstaganden vid fortsatt planering.

Kvarteret Kungsfågeln är ett mycket stort kvarter mellan
strandområdet vid Luleälven och Residensgatan, som utgör
gräns för ”rutnätsstaden”.
Inom kvarteret Kungsfågeln finns många kulturhistoriskt och
arkitektoniskt värdefulla byggnader. Länsresidenset med sina
flygelbyggnader och fängelset ”Vita Duvan” med fångvaktarbostad är byggnadsminnesförklarade. Länsstyrelsens äldsta
byggnad från 1895, Lantmäteriets äldsta byggnad i s.k. 20talsklassicism, den f.d. dispensären i funkisstil samt landstingets förvaltningsbyggnad från 1920-talet är kulturhistoriskt
värdefulla byggnader som bör bevaras. Även g:a vägförvaltningens byggnad vid Residensgatan, ritad av arkitekt Erik
Lovén 1955, är en stilren kontorsbyggnad värd hänsyn.

En ny byggnad i Skeppsbrogatans förlängning kan med fördel utformas som fondbyggnad och avslutning av gatan efter
samma mönster som för Storgatan och Köpmangatan.

Bevarandet av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen
bör säkerställas planmässigt inom planområdet, som omfattar
kvarterets norra del, tomten för nuvarande Luleå lasarett.

Inom gymnasiebyn finns behov av ytterligare en sporthall,
som lämpligen bör placeras i anslutning till strandområdet,
för bästa samordning med grönområdena där. Strandområdet
kan nyttjas för aktiviteter av olika slag för gymnasieskolans
elever såväl som för allmänheten.

När Sunderby sjukhus står klart 1999, får kommunen tillgång
till lasarettsbyggnaderna inom Kungsfågeln 1. Lasarettet är
ett enormt byggnadskomplex, som byggts till, byggts om och
byggts ihop i etapper genom åren. Lasarettets norra flyglar
planeras nyttjas för stadshus och vårdcentral och har därför
inte ingått i förutsättningarna för en gymnasieby. För att bl.a.
reducera lasarettskomplexet till hanterbara friliggande byggnader, har projekteringsgruppen föreslagit att mellanbyggnaderna rivs. Övriga byggnader skulle därmed kunna nyttjas
inom gymnasiebyn.

Ett attraktivt gc-stråk till strandområdet genom kvarteret är
väsentligt att åstadkomma. Planeringen för gymnasiebyn
måste även ta hänsyn till att huvudentrén till ett nytt stadshus i
sjukhusbyggnadens norra delar blir attraktiv för gång- och
cykeltrafik.
Biltrafik till Kungsfågeln 1 bör ske via Repslagargatan.
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Kv. Örnen
I kvarteret Örnen är det främst Västra skolan med utbyggnadsmöjligheter, som utgör den stora resursen för gymnasiebyn. Om- och tillbyggnad av Västra skolan utgör den planerade
första etappen av förverkligandet av en samlad gymnasieskola i
centrum. Byggnadshöjden för tillbyggnaderna bör inte vara
högre än den befintliga skolbyggnadens.
Brogården kan också relativt enkelt byggas om för undervisningsändamål om behov av ytterligare lokaler för gymnasiet
skulle uppstå. Brogården skulle också kunna byggas på med en
våning. I servicehuset Örnen finns en restaurang som kan
utvecklas som en tillgång även för gymnasieeleverna.
Tillsammans kan lokalytorna i kvarteren Örnen och Kungsfågeln tillgodose ungefär hälften av de ca 50 000 m² som bedömts vara gymnasiebyns maximala ytbehov.
Skolentréerna bör planeras så att hårdgjorda ytor och behovet
av snöröjning minimeras. Tomtmarken bör planteras i största
möjliga utsträckning och ha utrymme för ”sin egen snö”.
Residensgatan och Skeppsbrogatan, som utgör huvudmatning
till såväl gymnasiebyn som till planerat stadshus och bostadsområdet Gültzauudden, bör hållas fri från bilutfarter.
Trädplantering längs kvartersgräns mot gata är önskvärd där
möjligheter finns. En trädrad bör planteras för att markera den
tidigare kvartersgränsen i Trädgårdsgatans refug vid vändplanen vid servicehuset Örnen.
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Kv. Lärkan och Staren
I kvarteret Lärkan har den äldsta byggnaden, ”Språklådan”, kulturhistoriskt värde som skall säkerställas i detaljplan. Språklådan, som är ett
av Luleås äldsta stenhus, är en del av Hermelinskolan. Hermelinskolans
klassiska skolbyggnader i kvarteret Lärkan och gymnastikbyggnaden i
kvarteret Staren kan rustas upp och utgöra stommen i denna del av gymnasiebyn.
Kvarteret Staren är ett kvarter där stadsbyggnadsmönstret bryts markant,
med de två låga träbyggnaderna som är föga stadsmässiga, varken i
storlek eller placering. Nya tillskott av bebyggelse för gymnasiebyn
måste ta mer fasta på stadens bebyggelsemönster med byggnader i kvartersgräns mot gata. Ev. ny bebyggelse mot Museiparken kräver hänsyn
både till planerad utbyggnad av muséet och till parken.
Utbyggnadsmöjligheterna inom kvarteren finns främst mot Tullgatan.
Eventuella kompletteringar mot Köpmangatan måste visa stor hänsyn
mot den småskaliga trähusbebyggelsen i kvarteret Skatan. Där bör nytillkommande bebyggelse inte vara högre än två våningar. Ingen ny bebyggelse inom kvarteren bör överstiga fyra våningar.
Bebyggelsen bör utformas så att Storgatan bibehåller sin karaktär av ett
allmänt alléplanterat kommunikationsstråk och inte som en del av skolgården.
Entréer till skolbyggnaderna bör planeras med stor omsorg, så att gående
naturligt leds mot övergångsställen och använder dessa. Placeringen av
entréer har också stor betydelse för utformningen av skolgården och hur
stora ytor som behöver hårdgöras och måste snöröjas. Skoltomten bör
planteras i största möjliga utsträckning och planeras för att rymma sin
snö.
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Strandområdet, Hermelins- och Museiparken
Strandområdet väster om kvarteret Kungsfågeln utgör en viktig resurs för såväl gymnasiebyn som besökare och boende i Luleå centrum. Inom strandområdet bör finnas möjligheter till en blandning av aktiviteter för sport och rekreation, tillgängliga för
såväl gymnasieskolan som allmänheten. Strandområdet skall också fortsättningsvis utgöra allmän plats
och vara en ”grön” tillgång i staden.
Strandpromenaden är viktig att upprätthålla och det
är också viktigt att utforma gymnasiebyn på ett sätt
som inte blockerar möjligheten till ett allmänt tillgängligt gångstråk genom kvarteret Kungsfågeln
från Hermelinsparken.
Hermelinsparken bevaras som parkområde och bör
inte bebyggas, annat än vid behov av klimatskyddande busshållplatser. Parken är viktig för kommunikationerna mellan gymnasiebyns olika delar, och
tillsammans med Museiparken en viktig rekreationsyta för gymnasieeleverna. Musei- och Hermelinsparken anlades på 1870-talet och har kulturhistoriskt
värde. Parkernas sekelskiftesuppläggning med huvudaxlar och slingrande gångar bör bevaras i sina
huvuddrag. I Museiparken finns en outnyttjad
byggrätt för utbyggnad av Norrbottens Museum.
.
Storgatan utgör gräns mellan parkerna och gaturummet bör vidmakthållas med sin björkallé.
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Trafik
Trafikmatning

Parkering

Gymnasiebyn blir en del av Luleå centrum och måste därför
ur trafiksynpunkt samspela med kringliggande kvarter och de
funktioner som finns där.

I förslag till ”Trafikprogram för Luleå centrum och Östermalm mars 1996” anges att inriktningen bör vara att minska
biltrafiken. För att åstadkomma detta krävs åtgärder av olika
slag. En av de mest verkningsfulla åtgärderna är att minska
antalet arbetsplatsparkeringar. Tillgång till subventionerad
arbetsplatsparkering är en av de största drivkrafterna att köra
bil till arbetet.

Det relativt stora område, som gymnasiebyn omfattar, måste
även i framtiden huvudsakligen trafikmatas via Residensgatan och Skeppsbrogatan. I kombination med det stora antalet
gående som kommer att finnas i området ställs stora krav på
korsningsutformningarna

Trafikprogrammet anger att kommunen måste vara föregångare och minska sin egen arbetsplatsparkering. För gymnasiebyn och ett nytt stadshus i lasarettet innebär det att endast ytterst få platser för personalparkering samt viss avgiftsbelagd
besöksparkering och platser för rörelsehindrade bör förekomma. Med goda möjligheter till god kollektivtrafik blir
tillgängligheten ändå tillfyllest.

Gator inom området
Gatorna inom planområdet bör dimensioneras för 30 km/h.
De bör också planeras för maximalt hög trafiksäkerhet, särskilt för de oskyddade trafikanterna. S.k. skywalks över gatorna bör dock inte förekomma.

Skulle arbetsplatsparkering anordnas i samma utsträckning
här som för befintliga gymnasieskolor och stadshus, krävs en
yta större än hela Hermelins- och Museiparken sammantaget.

Angöring
Trafikbuller

Angöring och inlastning till gymnasiebyn bör inte ske från
Residensgatan eller Skeppsbrogatan, som utgör huvudmatning
till såväl gymnasiebyn som till planerat stadshus och bostadsområdet Gültzauudden.

Vissa fastigheter längs Residensgatan och Skeppsbrogatan är
utsatta för bullernivåer som överstiger gällande normer. Detta
måste beaktas vid planeringen.
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Gång- och cykeltrafik
Ett allmänt tillgängligt gc-stråk bör tillskapas genom kvarteret
Kungsfågeln mot en planerad huvudentré till stadshus i lasarettet och ner mot strandpromenaden vid älven.

Storgatan och Residensgatan blir huvudmatningar för gångoch cykeltrafiken. Dessa utgör också genomgående huvudstråk, som måste vara tillgängliga även för trafikanter som
inte ska besöka gymnasiebyn. Skeppsbrogatan utgör också en
viktig länk för gång-och cykeltrafiken till/från Norra Hamnen.

Entréer till byggnaderna måste lokaliseras så att fotgängarna
leds mot övergångsställen som blir naturliga att använda.

Gc-stråken bör förbättras, också utanför planområdet, i samband med att gymnasiebyn byggs upp. Att åstadkomma planskilda korsningar med de större gatorna är inte realistiskt.
Stor omsorg måste därför läggas på att planera läge och utformning av de mest frekventa övergångsställena.

Möjligheten till diagonala gångförbindelser genom gymnasiebyns kvarter bör eftersträvas. Klimatskyddade gångförbindelser inom gymnasiebyn är värdefulla vintertid, men ”skywalks”
över gatumark bör inte förekomma. Entréernas placering är
viktig för minska behovet av snöröjning, efter-som snön bör
kunna tas omhand inom skoltomten.

Gc-vägen längs Storgatan bör förlängas från Nygatan fram
till gymnasiebyn. Framför allt bör korsningen med Rådstugatan förses med trafiksignaler för att öka säkerheten.

Väl tilltagna, gärna täckta utrymmen för cykelparkeringar bör
skapas vid gymnasiebyns olika delar.

Gc-banan längs Residensgatan bör byggas ut, så att ett separat
gc-stråk skapas från Stationsgatan fram till gymnasiebyn.
Även längs Skeppsbrogatan bör gc-bana byggas mellan Residensgatan och Norra Hamnen.
Storgatan och Trädgårdsgatan bör bibehållas för enbart gångoch cykeltrafik genom planområdet.
Hermelinsparken är en viktig kommunikationslänk mellan
gymnasiebyns olika delar. Det är viktigt att förbindelserna
genom parken blir gena och bekväma. Parkens gamla planmönster är trots detta viktigt att värna.
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Kollektivtrafik
Luleå lokaltrafik, LLT, trafikerar idag Residensgatan Skeppsbrogatan - Tullgatan - Storgatan i en enkelriktad
slinga, med en viktig hållplats på Skeppsbrogatan vid Hermelinsparken. En utredning om förändringar av busslinjesträckningar i Luleå centrum pågår. En gymnasieby med ca 2 500
elever utgör en mycket viktig tyngdpunkt för en sådan utredning.
Utredningen bygger till stor del på lokalisering och utformning av en centralt belägen omstigningshållplats/terminal. I
de linjedragningar som diskuteras ska bussarna i högtrafik
trafikera Skeppsbrogatan och Residensgatan dubbelriktat. I
bastrafik kommer de flesta linjerna att gå på Rådstugatan,
med den nackdelen att många bussresenärer då måste korsa
den starkt trafikerade Rådstugatan. Trafiksignaler i Rådstugatan är därför angelägna. Den typ av direktlinjer, som idag trafikerar befintliga gymnasieskolor, kommer dock att finnas
kvar.
En av gymnasieutredningens utgångspunkter har varit att
busstrafiken skall prioriteras framför biltrafiken. Det är viktigt att linjesträckningarna och hållplatserna får attraktiva lägen för gymnasiebyn. Hållplatser för dubbelriktad busstrafik
på Residensgatan och/eller Skeppsbrogatan, med attraktiva
och säkra gångförbindelser mot nuvarande lasarett och in i
gymnasiebyn, måste säkerställas i planarbetet.
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PROGRAMSKISSER

EXPLOATERINGSEKONOMI

Målsättningen är en gymnasieskola med en blandning av teoretiska och praktiska gymnasieprogram. Blandningen kräver
tillgång på en mångfald lokaltyper i varje kvarter. Lärosalar,
grupprum, samvarorum, uppehållsrum, matsalar, kök, bibliotek, kunskapscentra, lokaler för projektarbeten av olika slag,
verkstäder, ateljéer, studior, expeditioner, konferensrum och
samlingslokaler skall inrymmas kvartersvis. Varje kvarter
skall kunna rymma möjligheten att ordna undervisning för alla
program.

Skolstyrelsen och Tekniska nämnden fick disponera 13,7 mkr
ur central investeringsreserv till projektering och igångsättning av gymnasiebyn under 1996.

Byggnaderna skall klara krav på stor flexibilitet. Strukturen
skall ha en öppenhet, som medger förändrad användning i takt
med förändringar i verksamheten.

Tekniska kontoret har gjort en mycket preliminär bedömning
av kostnaderna för de åtgärder på gator och gc-vägar, som är
en direkt följd av gymnasiebyn. De åtgärder som beräknats
nödvändiga är gc-väg längs Residensgatan mellan Stationsgatan och Skeppsbrogatan, gc-väg längs Skeppsbrogatan mellan
Residensgatan och Norra Hamnen, nya busshållplatser, ombyggnad av Trädgårdsgatan mellan Köpmangatan och
Skeppsbrogatan, trafiksignaler i korsningen StorgatanRådstugatan och ombyggnad av korsningen SkeppsbrogatanResidensgatan. Kostnaderna beräknas till ca 7,4 mkr, men
kostnaderna är beroende av detaljutformningen av respektive
åtgärd.

Skolstyrelsens totala investeringsram för gymnasiebyn har
fastställts i samband med beslut om 1997 års budget. Investeringsbudgeten redovisar 53 mkr 1997, 32 mkr 1998 och 55
mkr 1999. Investeringarna beräknas dock fortsätta i ungefär
samma storleksordning till år 2005.

Ett miljöanpassat ekologiskt synsätt skall prägla alla förslag
till utbyggnad av gymnasiebyn. En miljöpolicy har godkänts
av ledningsgruppen för gymnasiebyn.
”Miljöpolicy för Gymnasiebyn” bifogas som bilaga 1.
Eftersom denna del av staden fortfarande tydligt berättar om
stadens historia, med sina institutioner, sitt planmönster och
sin bebyggelse, är det av vikt att gymnasiebyns alla nytillskott
inordnas i den befintliga bebyggelsemiljön.

Parkavdelningens preliminärt beräknade kostnader för åtgärder inom parkmark har beräknats till ca 800 000 kronor, men
är helt beroende av den slutliga utformningen. Slitaget förväntas bli högt varför en förhållandevis hög standard krävs och
särskild omsorg ägnas detaljutformningen. Åtgärder för den
yttre miljön inom kvartersmark eller för ”sportanläggningar” i
strandområdet är inte medräknade.
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MILJÖKONSEKVENSER
Kommunfullmäktige beslutade i oktober 1994 att Luleå
kommun ska vara Eko-kommun, där ett ekologiskt synsätt
prioriteras. Biltrafik är en av vår tids mest miljöbelastande
system. Trafiksystemet ska planeras med målet, att så låg
miljöbelastning som möjligt uppstår.

Vissa fastigheter längs Residensgatan och Skeppsbrogatan är
idag utsatta för bullernivåer som överstiger gällande normer.
Bostäder, vård- och undervisningslokaler bör inte ha inomhusvärden som överstiger 30 dBA eller utomhusvärden som
överstiger 55 dBA. Detta kan uppnås med val av ljudisolerande fönster och genom att placera byggnader så att bullerfria
utomhusmiljöer kan ordnas. Trafiken beräknas också minska i
området genom föreslagna begränsningar för arbetsplatsparkeringar. Därigenom minskar också utsläpp i form av avgaser.
Inom detta område uppgår dock inte dessa halter heller idag
till uppsatta gränsvärden.

Genom att samla Luleå gymnasieutbildning i en centralt belägen gymnasieby underlättas möjligheterna till kollektivtrafik
och miljöbelastande privatbilism kan begränsas. Bilparkering
planeras endast för ett mycket begränsat antal tjänstebilar och
besöksparkeringar samt för handikappfordon. Transportarbetet minskar.

Parkeringsrestriktionerna innebär också en minskning av
hårdgjorda ytor. Behovet av snöröjning och snötransporter
samt områden för snöupplag minskar.

Befintliga byggnader nyttjas i stor utsträckning och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse bevaras.
De gymnasieskolor som töms är Midskogsskolan och
Bergnässkolan. Till Midskogsskolan planeras att Komvux ska
kunna flytta år 2003. Det skulle innebära en stor fördel för
miljön på Östermalm, där Komvux i sina nuvarande lokaler
orsakar ”bilparkeringskaos”.

Ledningsgruppen för Gymnasiebyn har upprättat en
”Miljöpolicy för Gymnasiebyn”, se bilaga 1.

Bergnässkolan, med sina många speciella lokaler för praktiska
utbildningar, bör kunna försäljas och nyttjas för industriverksamhet.
Genom att nyttja befintliga byggnader och ta tillvara deras
kvaliteter och inte byta byggnadsdelar i onödan, kan resurser
sparas. Nytt byggnadsmaterial skall vara återvinningsbart.
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ETAPPUTBYGGNAD

PLANARBETETS BEDRIVANDE

Den första etappen av förverkligandet av en gymnasieby är en
om- och tillbyggnad av Västra skolan under 1997-98. Denna
etapp kan genomföras utan ny detaljplan.

Programmet skall efter samråd godkännas av kommunstyrelsen. Programmet, med eventuella revideringar föranledda av
synpunkter under samrådstiden, skall sedan ligga till grund för
erforderliga detaljplaner.

Nästa planerade utbyggnadsetapp är nybyggnader i kvarteren
Lärkan och Staren. Nybyggnationerna beräknas kunna påbörjas under 1998 och pågå under ca fyra år. Ombyggnad av
Hermelinskolans befintliga byggnader planeras starta 2003
och pågå under två år. Detaljplan måste utarbetas under 1997.

Gymnasiebyns första etapp, om- och tillbyggnad av Västra
skolan, kan genomföras utan ny detaljplan.
Efterföljande etapper kräver nya detaljplaner. För planerad
byggstart våren -98 måste den första detaljplanen utarbetas
under 1997.

Ombyggnader av lasarettet beräknas påbörjas så snart verksamheten flyttats till Sunderby sjukhus, under 1999. Nybyggnationer planeras starta ungefär samtidigt. Detaljplan
måste utarbetas senast under 1998.

Stadsbyggnadskontorets planavdelning 1997-06
Eventuella ombyggnader av Brogården och servicehuset Örnen för skolans behov kräver ny detaljplan för kvarteret Örnen.
Förutom de planer som krävs för att bygga upp själva gymnasiebyn, måste även möjligheterna till nödvändiga förändringar
för säkra gång-och cykelvägsförbindelser i vissa fall säkerställas planmässigt. Eventuellt kan också den pågående kollektivtrafikutredningen föranleda förändringar av gällande detaljplaner.

Gunilla Selin
planchef

Margareta Edström

Ledningsgruppens övergripande tidplan för utbyggnad av
gymnasiebyn bifogas, se bilaga 2.

planingenjör
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Bilaga 3
Bedömda bruttoareor
Kvarter

Bef.kvm

Nytt kvm

Totalt kvm

STAREN
LÄRKAN
ÖRNEN
KUNGSFÅGELN
ÖVRIGA
omkringliggande kvarter
Summa

0 - 1 600
10 000
3 200 – 4 500
0 – 8 500

6 700 - 9 000
3 500 - 6 000
3 600 - 6 000
1 500 – 8 500

8 500 – 10 000
14 000 – 15 000
8 000 – 10 000
1 500 – 17 000

0 – 10 000
upp till ca 50 000 kvm

Antal våningar och bedömda byggnadsareor
Kvarter

Våningsantal

Byggnadsarea kvm

STAREN
mot Köpmangatan
mot Tullgatan
mot Trädgårdsgatan

Bef
1

Nytt
2
2–4
2–4

LÄRKAN
mot Tullgatan
mot Trädgårdsgatan
mot Skeppsbrogatan

4
4
4

ÖRNEN
mot Residensgatan
mot Repslagargatan
mot Trädgårdsgatan
KUNGSFÅGELN
mot Residenset
mot Residensgatan

Bef

Nytt

1 600

2 200

3–4
-

2 200

1 800

2–3
3
2–3

3
3
3

2 200

1 800

2–6
2–5

2–4
2–4

1 200

2 400
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