Utveckling av Skellefteå torg & stadskärna
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Inledning
Skellefteå Kommun inbjuder exploatörer att lämna förslag till utformning av Skellefteås torg och
stadskärna enligt redovisade förutsättningar i detta program.

Syfte och bakgrund
Avsikten är att bjuda in ett antal exploatörer* som ges i uppdrag att ta fram ett förslag till gestaltning
av Skellefteå stadskärna. Förslagen ska innehålla både skisser och redovisning av ekonomiskt genomförande. Kommunen kommer sedan efter bedömning och utvärdering att teckna avtal med en eller flera
exploatörer utifrån det som kommunen anser vara det ekonomiskt mest fördelaktiga förslaget/förslagen. Inlämnade förslag kommer att ersättas med 80 000 kronor.
I dagsläget saknas tydliga målpunkter i staden varför delar av stadskärnan är dåligt nyttjad. Staden
borde även kunna exponeras bättre för alla som kommer åkande över de två broarna mot centrum.
Området är av starkt allmänintresse för både kommunen och medborgarna.

*

Med exploatör menas i detta sammanhang uppdragstagare som utifrån det förslag man
presenterar/projekterar, bygger och driver anläggningen/anläggningar och där ersättningen för arbetet utgår i form av rätt att nyttja anläggningen/anläggningarna eller i form
av dels en sådan rätt, dels betalning.

5

Tidplan
Tidplanen för uppdraget ser ut enligt nedan
Program
Avstämningsmöte
Inlämning/Slutredovisning
Dialog
Utvärdering

December 2007
Januari - Februari 2008
Mars/April 2008
April 2008
Maj 2008

Processen
Processen för uppdraget ser ut enligt nedan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Inbjudan till exploatörer
Beställning/Uppstartsmöte
Avstämningsmöte*
Inlämning av förslagen
Presentation av förslagen (slutredovisning)
Politisk beslutsprocess
Detaljplanearbete ~1år
Byggstart

*

Avstämningsmöte planeras in efter cirka 4-8 veckors arbetstid för att följa upp hur arbetet
fortlöper, svara på frågor med mera.
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Programhandling
Programmet ska vara vägledande och utgöra ett underlagsmaterial för uppdraget. Programhandlingen
innehåller nulägesbeskrivning, planförutsättningar och riktlinjer. Detta program avses i ett första skede
nyttjas i en förstudie vari ingår parallella skisser över områdets möjliga användning och gestaltning. I
ett senare skede, efter förstudien, vidtar det ordinarie program- och detaljplanearbetet samt projektering av valda delar.

Underlagsmaterial
Programhandlingar utgörs av detta program samt följande handlingar
1. Grundkarta (dwg-format)
2. Flygfoto (jpg-format)
3. Fotografier av miljöer
4. Teknisk försörjning
Ovanstående material kompletteras till handlingarna vid uppstartsmötet.

Frågor
Vid eventuell begäran om förtydliganden eller kompletterande uppgifter kring programhandlingen
kontakta:
Ulrika Hellsten, Bygg- och miljökontoret, Skellefteå kommun
E-post: ulrika.hellsten@skelleftea.se
Telefon: 0910-73 77 05
Postadress: Skellefteå kommun, 931 85 Skellefteå
Besöksadress: Trädgårdsgatan 7 (2 tr), Skellefteå
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Organisation
Kommunens organisation består av:
Politisk ledningsgrupp:

Lorents Burman (s) – sammankallande
Ann-Christin Westerlund (s)
Jens Wikström (s)
Kenneth Widmark (kd)
Enar Nordvik (v)
Helena Lindahl (c)

Tjänstemannagrupp:

Ulrika Hellsten (Bygg- och miljökontoret)
Åsa Wallin (Bygg- och miljökontoret)
Annette Lindgren Atterhem (Bygg- och miljökontoret)
Richard Widman (Tekniska kontoret)
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Demokratiprocessen
Utvecklingen av Skellefteås torg och stadskärna har varit aktuell under en längre tid. Det finns flera
förslag och idéer från kommunmedborgarna om bland annat torgets placering och utformning.
För att kommunens medborgare och även andra intressenter ska ges möjlighet att delta i diskussionerna om den framtida stadskärnan och torget lämnades ett förslag till kommunstyrelsen att tillsätta en
politisk ledningsgrupp om sex personer.
Ledningsgruppens huvudsakliga uppdrag har inneburit att föra en dialog med medborgare och andra
intressenter om utvecklingen av torget och stadskärnan i Skellefteå. Uppdraget innebär alltså inte att
presentera något färdigt förslag utan att skapa en grund för fortsatt utvecklingsarbete.
Ledningsgruppen har haft sex planeringsmöten under perioden april – oktober 2007. Tidigt beslutades
om ett arbetssätt som inneburit träffar med prioriterade målgrupper såsom
- företagare och boende i centrum
- organisationer och föreningar
- barnfamiljer
- skolelever, studenter på Campus
Dessutom har en foldern innehållande ett svarskort skickats ut tillsammans med Norra Västerbotten
till cirka 30 000 hushåll. Där fanns möjlighet till att lämna synpunkter och idéer om stadskärnan och
dess utveckling.
Utifrån inkomna förslag och aktiviteter kan konstateras att det finns ett brett intresse för en utveckling
av torget och stadskärnan i Skellefteå. Det är därför angeläget att nu gå vidare för att fördjupa tankarna
om hur stadskärnan ska kunna utvecklas. I detta arbete utgör de inkomna förslagen och synpunkterna
en mycket viktig grund, se ledningsgruppens rapport i sin helhet - Bilaga 1.

13

Uppdrag
Uppdraget ligger i att exploatören redovisar förslag till utformning och gestaltning av Skellefteås torg
och stadskärna, inom av programmet anvisat område och i enlighet med programmets riktlinjer som
framtagits utifrån skelleftebornas synpunkter, samt pågående projekt inom aktuellt planområde.
Den föreslagna utformningen ska möta de många olika anspråk som ställs på stadskärnan, vid olika
tider på dygnet och året, på ett bra sätt. Torget och stadskärnan ska vara en mötesplats för alla, ett offentligt vardagsrum, utformningen bör därför vara generell och flexibel. Även de med funktionshinder
ska ha god tillgänglighet till området.
Utformningen ska medge en flexibel användning där utomhusfunktioner gärna får samverka med funktioner i angränsande bebyggelse. En tydlig och tilltalande gestaltning av de stråk som passerar torget,
Nygatan (gågata) respektive Trädgårdsgatan, är viktig. Skissområdet gränsas i söder av älven och i
norr av järnvägen.
Torget och stadskärnan ska ge Skellefteå en stark och positiv identitet. Gestaltningen ska vara framåtsyftande, engagerande och identitetsskapande och ha en bärande idé som genomsyrar hela förslaget.
Stadskärnan ska utmärka sig genom sin utmärkta gestaltning och får gärna låta tala om sig utanför
kommunens gränser. Gestaltningen av stadskärnan och torget ska utföras med hänsyn till Skellefteå
centrums bebyggelse och förslaget ska ha en idé om vad torget kan tillföra i ett stadsbyggnadsmässigt
och socialt sammanhang.
I idéförslagen ska finnas en tydlig och genomförbar etappindelning. Etapperna ska fungera tillsammans såväl var för sig som i samspel med befintlig bebyggelse och infrastruktur.
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Före detta
järnvägsmagasin
(rivet)

Järnvägen

Kanalgatan

Stråket
Trädgårdsgatan

Busstationen

Torget

Stråket
Nygatan

CK-parkeringen

Stadsparken

Älvsbrinken
Skellefteå älv
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Riktlinjer
Medborgarnas förslag och synpunkter om torget och stadskärnans utveckling kan sammanfattas i några
centrala punkter:
•
•
•
•
•
•
•

Ett levande centrum med fler människor i rörelse skapar trygghet.
Stadskärnan ska vara en handels- och mötesplats för såväl närområde som region och
besökare.
Ett ökat och breddat utbud av bostäder och aktiviteter ger en bra sammansättning av befolkningen i stadskärnan.
Väldefinierade stråk i stadskärnan.
I stadskärnan ska finnas mötesplatser för kultur, rekreation, nära kommunikationer med mera.
Skellefteås stadskärna ska vara ett självklart val för näringslivs- och andra etableringar.
Skellefteå ska vara en stad som tydligt visar var centrum ligger och som arkitektoniskt visar
attityd.

Medborgarnas idéer till innehåll/aktivitet
I ett antal av förslagen lyfts kulturen fram som en viktig del för det framtida torget och stadskärnan.
Här finns tankar om biblioteket, scener, kulturhus. Torget kan också fungera som en del i ett ”kulturstråk” som länk mellan nuvarande biblioteket och Nordanåområdet.
Torget betonas också som en viktig knutpunkt där det ska vara enkelt att träffas. Det bör finnas sittplatser – utomhus och inomhus – som kan utnyttjas fritt, både av dem som köper mat från restauranger
och caféer och dem som bara vill sitta ner en stund. Torget ska vara en naturlig träffpunkt. Det ska
också kunna fungera som plats för olika typer av aktiviteter – ett konkret förslag handlar till exempel
om allsång, ett annat om en skatepark. Torget ska även vara en plats för aktiviteter som handlar om
demokratiska uttryck – möten och så vidare, såväl inomhus som utomhus.
Det finns ett antal synpunkter om utvecklade möjligheter till shopping (inklusive livsmedelshandel),
caféer och restauranger på och i anslutning till torget och stadskärnan.
Barn- och ungdomsaktiviteter anses också viktiga för det framtida torget och stadskärnan. Barn och
unga lyfts fram som en viktig besöksgrupp.

16

Lasarett
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I flera förslag behandlas frågan om torghandel. Det talas bland annat om förutsättningar att få igång
mer handel med lokalproducerade varor. En fråga som behandlas i flera förslag är också hur de grillvagnar som idag finns på torget ska passa in på ett framtida torg.
För att göra det enklare för bland annat ungdomar att bo i centrum finns förslag om att ordna med fler
små hyresrätter där.
För att göra torget trivsamt anses det viktig med belysning, vattenspel med mera.
Även när det gäller innehåll/aktiviteter finns synpunkter om att det är viktigt att ta hänsyn till de olika
årstiderna.
Kopplingen till ett framtida resecentrum förs också fram som viktig.
En annan viktig koppling handlar om älven och båtturismen. Det anses viktigt att älven ses som en del
av centrum.
Medborgarnas idéer för tillgänglighet
För att göra torget mer tillgängligt finns bland annat funderingar om kopplingen till Norrböle. Nuvarande gångtunnel behöver åtgärdas.
Gång- och cykelvägar genom centrum och genom staden behöver utvecklas. Det finns också förslag
om biltrafiken, bland annat att det ska finnas bra parkeringar som gör det enkelt att göra sig av med
bilen. Det finns också tankar om att göra Storgatan bilfri genom centrum.
Staden ska kännas trygg för alla.
Torget måste också vara tillgängligt för människor med olika former av funktionshinder.
Mer praktiska förslag handlar till exempel om trevliga toaletter, plats för cyklar och EU-mopeder med
mera.
Medborgarnas idéer till utformning
En huvudpunkt i diskussionen handlar om ifall torget ska flyttas eller finnas kvar på nuvarande plats.
Av de inkomna förslagen framgår att båda uppfattningarna är företrädda.
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Det finns tankar om en ”rumsindelning” av torget, en modell som kan förtydligas med belysning, växter med mera. Tankar om ett grönare torg återkommer i många förslag. Mer genomgripande förslag
handlar om att skapa en ”spansk trappa” på torget (skapa nivåskillnader) och att bygga en tunnel eller
inglasad bro under/över Kanalgatan.
Torgets flexibilitet lyfts också fram i ett antal förslag. Här finns tankar om flyttbara möbler och moduler
med mera. Det finns också idéer om storbildsskärm för information. Torget behöver bli mer ”oförutsägbart”.
Torgmiljön ska vara en viktig del av ”huvudstråken” i Skellefteås stadskärna. I förslagen finns tankar
om två sådana stråk, Nygatan och Trädgårdsgatan. Just Trädgårdsgatan anses vara i behov av en ”ansiktslyftning”. För centrum efterfrågas mer av ”gamla stan-känsla” – kanske både utifrån den faktiska
utformningen och utifrån aspekten om mer av ”vimmel”.

Trädgårdsgatan – sett från Kanalgatan – söderut mot Nygatan
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Resonemang förs om målpunkter. Idag finns kanske ganska få skäl att befinna sig på norra delen av
torget, detta kan utvecklas.
Det finns ett antal förslag som handlar om vikten av att koppla torget och stadskärnan mot älven. Ett
antal anser att det är viktigt att kunna se älven från torget och det finns också förslag om utveckling
av älvbrinken och älvsmiljön, till exempel med en ö med scen i älven. Det finns också förslag om en
ny älvbro. Kopplingen till stadsparken är också viktig för många. Bland förslagen finns idéer om att
stadsparken i högre grad ska tillåta olika typer av aktiviteter.

Trädgårdsgatan – sett från Nygatan – söderut mot älven
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Om torget ska finnas kvar på nuvarande plats så anser några att delar bör bebyggas, till exempel i norra
delen. Samtidigt finns också förslag som betonar kopplingen till busstorget. Fler anser det viktigt att
torget avslutas mot norr, till exempel genom ett bananformat hus eller byggnader i etage. Bland förslagen finns också uppfattningen att det är busstorget som ska bebyggas.
Det finns också förslag om att riva byggnader i norra delen av kvarteret Hjorten för att öppna upp mot
stadsparken.
Det finns både förslag om att flytta bort statyn ”Lyftet” till någon annan plats och synpunkter om att
konstverket ska vara kvar .
En annan ”vattendelare” handlar om inglasning. Här finns förslag om att helt eller delvis glasa in torget, men det finns också synpunkter om att någon inglasning inte bör ske.
Medborgarnas idéer till utemiljö
Belysningen anses vara en viktig fråga för att skapa en bra miljö på torget. Här finns bland annat hänvisningar till hur det ser ut i Umeå. Andra tankar handlar om att torget ska vara tryggt. Det måste också
vara rent och städat – det upplevs inte så idag. Vatten och fontäner finns med i förslagen. När det gäller
växter så finns både de som anser det viktigt med fasta planteringar och de som föredrar mera mobila
lösningar.
Bland förslagen finns också tankar om att något behöver göras åt fasaderna runt torget.
En återkommande synpunkt handlar också om att torgmiljön ska vara sådan att den fungerar både sommar och vinter.

21

Bestämmelser för uppdraget
Inlämning
Senaste dag för intresseanmälan för att erhålla ett beställningsuppdrag är 2007-12-31. Detta sker via
e-post till Brigitta Mikaelsson (birgitta.mikaelsson@skelleftea.se).
Senaste dag för inlämning av förslag är 2008-03-31.
Slutpresentation av uppdraget kommer att ske i Skellefteå under april månad 2008.
Inlämnade förslag kommer att ersättas med 80 000 kronor efter utfört arbete.
Förslaget skall redovisa följande
Handlingarna levereras digitalt på CD samt i en omgång klistrad på plattor för utställning.
•

Slutredovisning skall ske på så sätt att det tydligt framgår avsedd utformning och funktion i
form av plan och perspektivskisser samt sektioner.

•

Översiktlig situationsplan, skala 1:1000

•

Delområden redovisas med situationsplaner, skala 1:200, vilka ska kompletteras med skisser och
illustrationer.

•

Materialet skall helt eller delvis kunna nyttjas till utställning för allmänheten.

•

Kort beskrivning av bärande idéer i förslaget

•

Beskrivning av genomförandeplan där exploatören* tydligt redovisar förslag till projektering,
byggande samt drift av anläggningen/anläggningarna.

•

Beskrivning av exploatörens förslag till ersättning, där det tydligt framgår vad som är exploatörens åtaganden samt vilka åtaganden som föreslås ligga på Skellefteå kommun.
*
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Med exploatör menas i detta sammanhang uppdragstagare som utifrån det förslag man
presenterar/projekterar, bygger och driver anläggningen/anläggningar och där ersättningen för arbetet utgår i form av rätt att nyttja anläggningen/anläggningarna eller i form
av dels en sådan rätt, dels betalning.

Bedömning och genomförande
Följande kriterier kommer att ligga till grund för bedömningen (utan inbördes viktning)
•
•

stadsbyggnadsmässiga och arkitektoniska kvalitéer
genomförbarhet (ekonomi – exploatörens förslag till ersättning)

Inkomna förslag kommer att bedömas av en utvärderingsgrupp bestående av
•

Politisk ledningsgrupp
Lorents Burman (s), Ann-Christin Westerlund (s), Jens Wikström (s), Kenneth Widmark (kd),
Enar Nordvik (v), Helena Lindahl (c)

•

Tjänstemannagrupp
Ulrika Hellsten, planarkitekt (BMK), Richard Widman, utredningsingenjör (TK), Annette Lindgren Atterhem, plan- och byggchef (BMK)

•

Extern expertis kan komma att tillkallas.

Dialog med medborgarna
Avsikten är att föra en dialog med medborgarna till grund för bedömningen.
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Områdets avgränsning
Områdets avgränsningar består av två olika områden, ett primärt område och ett sekundärt område.

Primärt område
Det primära området är cirka 3 hektar och utgör huvudområdet för uppdraget. Planområdet omfattar
kvarteret Hjorten, torget, busstation, Trädgårdsgatan, del av Kanalgatan och del av Nygatan. Det befintliga torget, inklusive körbanor runt om är 2700 m2 , den egentliga torgytan är 1900 m2.

Sekundärt område
Det sekundära området är cirka 19 hektar och omfattar till största delen kvarter med fastigheter innehållandes en blandning av handel, kontor och bostäder. För grönområdet stadsparken och älvsbrinken
i södra delen av området pågår arbetet med en detaljplan (se under rubriken pågående projekt, sidan
30-31) vilket bör beaktas i arbetet med förnyelsen av torget och stadskärnan.
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Planeringsförutsättningar
Historik
Skellefteå är en relativt ung stad i Sverige med stadsrättigheter sedan 1845. Området kring landsförsamlingens kyrka är dock flera hundra år äldre. Här uppstod vid ett lämpligt vadställe i Skellefteälven
en kyrk- och handelsplats som efterhand utvecklades till ett stadsliknande samhälle. Öster om kyrkplatsen låg Körran (Nordanå) som in på 1700-talet kom att bli en militär övningplats med officersboställe. Landsförsamlingens kyrkstad kom efter en brand att placeras däremellan.
Skellefteå stad växte sedan upp i det rutnät som den första stadsplanen lade fast 1845. Efter byggnadsstadgan 1874 tillkom i en ny stadsplan 1883 esplanader i brandskyddande syfte, Kanalgatan och
Viktoriaesplanaden. Bebyggelsen bestod av en- och tvåvånings trähus med stenhuskaraktär enligt de
rådande arkitekturmodena.
I början av 1900-talet uppkom behov av att expandera. Rutnätsstaden började bli trång. I 1905-års
stadsplan av P O Hallman och 1920-års av A Lilienberg, båda framstående stadsplanerare i Sverige,
visades nya stadsplaneideal upp. Medeltidens oregelbundna gatunät och trädgårdsstadens gröna inslag
blandades med klassiska motiv såsom fondbyggnader. De nya stadsdelarna Norrböle, Älvsbacka och
Prästbordet fick sin första bebyggelse under den här tiden. Läroverket och stadskyrkan är från denna
tidsperiod.
Under 1940- och 50-talen medförde den svenska bostadspolitiken ett ökat bostadsbyggande även i
Skellefteå. Egnahem och lamellhus i tre våningar efterträdde de tidigare små flerbostadshusen i trädgårdsstadsbebyggelsen. Under den här tiden byggdes också vid sidan av bostäderna flera skolor, kyrkor, idrotts- och simhallar.
Nästa steg i bostadspolitiken var det så kallade miljonprogrammet 1965-75 med målet en miljon nya
bostäder. För Skellefteå innebar det att tre nya stadsdelar tillkom Sjungande Dalen, Anderstorp och
Morö Backe.
I Skellefteå har det hänt mycket de senaste åren. Byggandet har kommit igång igen. Campus Skellefteå har byggt ut sina lokaler efter för utbildningar och utökad forskning. Byggnationerna stod klara
2003.
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Vi har ett nytt handelsområde på Solbacken och stadens tredje och nyaste handelsgalleria, Citykompaniet har etablerats i centrum. Dagens stadskärna bjuder redan idag på glädje.
Stadens stadspark och älvsbrink är under utveckling och ett nytt kontorshus med motsvarande 11
våningar är under byggnation och kommer att bli det andra höghuset i centrum. Delar av Eddahallen
(badhus/sporthall) byggs om till en modern och funktionell bad- och friskvårdsanläggning.
Isstadion byggdes 1966 och har använts till hockeymatcher, mässor, melodifestivalen och mycket
mer. Isstadion har nu blivit en komplett och modern hockey- och evenemangsarena, Skellefteå Kraft
Arena.
Även bostadsbyggandet har kommit igång med nya flerfamiljshus i strandnära lägen. Två 7-våningshus vid södra älvsstranden står snart klara och på Älvsbacka strand byggs just nu ett flerfamiljshus i
6-våningar. Ytterligare flerfamiljshus är planerade i området, även dessa i strandnära läge. Flerfamiljshusen på Älvsbacka strand ingår som en del i projektet ”den nationella träbyggnadsstrategin”. I projektet ingår även en gång- och cykelbro (i trä) över älven. Även i centrum pågår ett träbyggnadsprojekt i
form av flerbostadshus och parkeringshus i trä.
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Aktuella planer
Historik
Utformningen av centrum söder om Kanalgatan lades fast redan i den första stadsplanen för staden
1844. Torget var i den planen förlagd till dagens Stadspark. Grunddragen består än idag med den skillnad att torget flyttats till det läge där det är idag, en plats som då ansågs som en ren förvisning. Torghandeln kunde inte etablera sig på riktigt på det nya torget varför det efter hand i första hand användes
som parkeringsplats och senare även för stadens stadsbusstrafik som centrumhållplats. Den lilla torghandeln och en kiosk fick rymmas på en liten yta norr om Nygatan. Det höga rikscityhuset kom från
och med 1960-talet att lägga denna del av torget i skugga större delen av dagen.
Med järnvägens intåg och P O Hallmans stadsplan kom området norr om Kanalgatan och nedre delen
av Norrböle att ingå i den fortfarande unga staden. Viktiga inslag i Hallmans stadsplan var järnvägsstationen i fonden av stationsgatan och en viktig allmän byggnad på andra sidan av Kanalgatan mitt för
torget. Nästa stadsplan av Albert Lilienberg 1919 följde upp Hallmans idéer men utan diagonalgatan
mellan stationen och ”busstorget”. Till skillnad från Hallman drog han tillbaka byggnaden från Kanalgatan. Vid en senare revidering flyttades byggnaden åter fram till gatan.
Under 1980-talet pågick utredningar om dels en ny utformning av busstationen norr om Kanalgatan
och ny central busshållplats för tätortsbussarna längs Kanalgatan dels ny utformning av torget utan
parkering och bussar. Utredningarna resulterade i det nuvarande torget (norra delen) utformat av arkitekten Jan Räntfors, hållplatsen för tätortsbussarna längs Kanalgatan samt busstationen norr om
Kanalgatan med en parkeringsplats närmast gatan.
Översiktsplan
Skissområdet berörs av Centrumplan-93 (fördjupning av översiktsplanen) antagen av 1994-09-20.
Skissområdet redovisar torget (Platser, parker, grönska och vatten), Nygatan (Gång- och cykeltrafik,
biltrafik på vissa villkor, Trädgårdsgatan (Gång- och cykelstråk), kvarteret Hjorten (huvudsakligen
förvaltning, långsiktigt bevarande utom byggnaden mot Nygatan), Kanalgatan och kvarteret Perseus
med mera (knutpunkt, resecentrum, utredningsområde som även innefattar området norr om Södra
Järnvägsgatan).
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Detaljplan
För huvudskissområdet gäller detaljplan antagen 1920 vilken anger allmän plats samt för kvarteret
Hjorten mark för offentliga byggnader, kvarteret Perseus mark för stadsbebyggelse upp till 11 meter
för stenhus och 8 meter för trähus. Arbete pågår med en ny detaljplan för stadsparken och älvsbrinken
(mellan broarna) vilket redovisas närmare under rubriken pågående projekt, se sidan 30-31.
Belysningsprogram
Kommunens belysningsprogram för Skellefteå centralort från år 2003 innehåller tydliga riktlinjer för
kommande belysningsplanering för gator av olika typer, gång- och cykelvägar, torg och parker samt
port- och fasadbelysning i Skellefteå centrum.

Jul- och kvällsbelysning längs Nygatan, sett från väster
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Pågående projekt
Detaljplan för stadsparken och älvsbrinken
Syftet med planen är att utveckla stadens centrala park, Stadsparken och strandområdet mellan Parkbron och Viktoriabron. Målsättningen är att skapa målpunkter och aktiviteter som lockar människor i
alla åldrar till området, året runt.

För att få en sammanhållen gestaltning av området fick tre arkitektkontor i uppdrag att ta fram idéer för
detta. Det förslag som Ramböll och Lindberg & Stenberg redovisade valdes som bas för det fortsatta
arbetet, se bild ovan samt nästa sida. Detaljplanen är på utställning och projekteringsarbete pågår inför
byggstart 2009 av stadsparken och en del av älvsbrinken.
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Resecentrum
Det finns skissat förslag på utformning av nytt resecentrum vid nuvarande busstation, norr om Kanalgatan. I två av förslagen förläggs resecentrum i kvarteret Perseus, mellan Södra Järnvägsgatan och
Kanalgatan. I de två andra förslagen ligger resecentrum norr om Södra Järnvägsgatan, mot järnvägen.
Inget förslag är antaget.
Skelleftedalen
Skellefteå kommun arbetar på att framställa en fördjupad översiktsplan över Skelleftedalen, gällande
översiktsplan är från 1991. Planområdet för Skelleftedalen sträcker sig från Myckle i väst till Skelleftehamn i öst.
I dagsläget finns en icke antagen programhandling som i första hand skall ses som en utvecklingsplan
för Skelleftedalen fram till 2030. I denna nämns centrala staden och torget vid ett flertal tillfällen.
Centrum ska bebyggas lite tätare och högre med bebyggelse från 3-5 våningar. En hårdare exploatering skall vara möjlig, i vissa fall upp till 8 våningar. Programhandlingen talar även om en trygg centrumkärna, ren luft och förbättrad kollektivtrafik i planområdet. Det finns en ambition att utveckla ett
centralt resecentrum, som genom goda förutsättningar ansluter tåg- och bussresenärer.
Visionen är att norrbotniabanan skall dras genom centrala staden och programmet redovisar en ambition om en nedsänkning för att skapa ytor för stadsutveckling samt minska negativa miljöeffekter som
järnvägstrafiken kan medföra. Ytterligare visioner är fler gång- och cykeltrafikanter, detta skall möjliggöras genom utvecklandet av ett vägsystem som ger fördel mot bilburen trafik.
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Fastighetsförhållanden
Kommunen äger kvarteret Hjorten, kvarteret Korpen samt torgytan och busstationen norr om Kanalgatan. Resterande fastigheter inom planområdet är i privat ägo.
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Nulägesbeskrivning
Skellefteå stad ligger vid Skellefteälven som rinner genom stadens centrala delar. Centrum ligger strax
norr om älven. Centrum syns väl vid infart till staden från söder. E4:an passerar genom staden likt
många andra städer längs med Norrlandskusten. Persontrafik med tåg sker i dag via järnvägsstationen
i Bastuträsk som ligger i grannkommunen Norsjö, dit anslutningsbussar till och från Skellefteå busstation går. Skellefteå kommer förmodligen återigen att få persontrafik med järnväg om/när Norrbotniabanan byggs (under utredning). Skellefteå flygplats är närmaste flygplatsen och är belägen i Falmark
cirka 20 kilometer söder om Skellefteå.
Skellefteå kallas ofta ”Guldstaden”; detta på grund av Boliden AB:s långvariga verksamhet i området,
samt att det berömda Skellefteåfältet är ett av världens mineralrikaste. Kommunens helägda kraftbolag, Skellefteå Kraft är det näst största svenskägda kraftbolaget och det fjärde största bland svenska
och utländska bolag.
Skellefteå kommun har ungefär 72 000 invånare. Kommunen är vidsträckt och lika stor som Skåne.
Här finns både utpräglad stadsmiljö och storslagen natur. Här finns fem gymnasieskolor och två universitetsfilialer.
Exempel på kända företagsnamn och varumärken är Boliden, Utternbåtar, Wästerbottensost och Alimak (hissar). I föreningslivet syns namn som Skellefteå AIK och Sunnanå.
Staden har även präglats av musik och idrott, särskilt ishockey. Skellefteå AIK Hockey är stadens stolthet och spelar från och med säsongen 2006/07 åter i Elitserien, efter 16 år i division 1/Allsvenskan.
Under sommarhalvåret är Stadsfesten och ”gratisfestivalen” Trästock några av de stora evenemangen
i Skellefteå

Kommunens yta:
Invånare:
Huvudvägar:
Järnväg:
Flyg:
Sjöfart:
Vattendrag:
Klimatzon:
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7 217 km2
71 966
E 4, Riksväg 95
Persontrafik saknas, endast godstrafik
Skellefteå flygplats. Reguljär- och chartertrafik.
Hamn i Skelleftehamn och Kåge
1 500 sjöar, 5 stora kustmynnande älvar och 36 mil kust
5

Klimat
Klimatet i centrum bestäms av dess läge vid Skellefteälven och dess dalgång. Området har ett inlandsklimat med varma somrar och kalla vintrar och ligger inom klimatzon 5. Nederbörden är förhållandevis liten. Växtförhållandena är relativt goda då vegetationstidens längd är 130-160 dagar, dock kan
risken för vinterkyla och sommartorka begränsa detta. Den relativt täta bebyggelsen i centrum medför
ett varmare klimat än områdena runt omkring. Här kan varma brisar uppstå när temperaturskillanden
mellan centrum och omgivning är stor.
Generellt blåser det lite i Skellefteområdet. Juni är den månad som blåser mest och mest vindstilla är
det i februari. Nordanvinden förekommer mer under vintertiden än under sommarhalvåret.
Handikapptillgänglighet
År 2000 antog regeringen riksdagens proposition ”Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitik”. Utifrån propositionen gjordes en lagändring i Plan- och bygglagen
(PBL). Lagändringen skärpte och förtydligade kravet på att staden ska vara tillgänglig för alla människor. Regeringen har beslutat att de mest kostnadseffektiva åtgärderna ska vara åtgärdade till år 2010.
Tillgänglighet för alla är ett jämlikhetskrav och en demokratisk fråga.
Under år 2005 inleddes inom kommunen ett projekt med syfte att ta fram mål och åtgärdsplaner för
undanröjande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna
platser. I Skellefteå centrum har i ett första skede den fysiska utemiljön på offentlig plats, inklusive
busshållplatser och gångstråk till hållplatserna inventerats utifrån tillgänglighetsperspektivet. Inventeringsarbetet kommer att fortsätta då behov finns av ytterligare inventeringar i såväl centralorten som
övriga delar av kommunen.
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Vistelseytor
Uteserveringarna finns under sommartid längs Nygatan samt vid torgets östra del, under lindarna. På
torget finns ett konstverk som genom åren har debatterats flitigt bland medborgarna.
Torget har en funktion som evenemangsyta för staden och används för en mängd olika aktiviteter som
till exempel festivaler, konserter, marknader, demonstrationer, skolavslutningar och olika kommersiella tillställningar.

Vistelseytan vid konstverket ”Lyftet” belägen i torgets sydöstra hörn.
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Torghandel
Idag finns 26 stycken torghandelsplatser på torget. Av dessa platser är sex stycken möjliga att hyra
längre tid, det vill säga månadsvis. Nuvarande torghandel utgörs till stor del av försäljning av snabbmat från grillvagnar på de fasta platserna som är belägna på den södra delen av torget. Idag finns
utrymme för tre stycken grillvagnar. Övrig torghandel utgörs främst av sporadisk klädförsäljning på
torghandelsplatserna på torgets västra sida intill Trädgårdsgatan.

Torget, sett från söder
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Fristående torgbyggnader
I södra delen av torget finns en åttkantig byggnad innehållande City kiosken och Frasses hamburgare.
Utmed Trädgårdsgatan finns två mindre byggnader för offentliga toaletter samt avfall för torghandel.

Gångstråket Nygatan med Citykiosken och Frasses hamburgare till höger
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Belysning
Armaturer enligt belysningsprogrammet, av typen Louis Poulsen ”Skellefteå” finns på Nygatan och
längsmed kanterna på torget samt på Trädgårdsgatan längs med kvarteret Hjorten.
På torget finns tre ”effektpelare”, belysningsmaster. De skapar orienterande ljuspunkter för ögat men
har ringa betydelse för belysning av markytan.

Lampan ”Skellefteå”

Belysningsmast ”effektpelare” på torget”
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Trafik och parkering
För närvarande pågår en översyn av det övergripande vägnätet i Skelleftedalen. Vägverket Region Norr
har i nära samarbete med Skellefteå kommun tagit fram en förstudie över det allmänna vägtransportsystemet i Skellefteå. Vägsystemet i centrala Skellefteå karakteriseras av att det finns endast en fullgod
förbindelse över älven för biltrafik och det är E4-Viktoriabron. De övriga förbindelserna över älven,
Lejonströmsbron och Parkbron, har inskränkningar både avseende fordonsbredd och tillåtna axeltryck.
På Viktoriagatan, den centrala delen av nuvarande E4 mellan älven och järnvägen, uppgår trafiken till
cirka 27 000 fordon per vardagsdygn.
I centrum ska gatorna fungera för alla trafikantgrupper. Målet är god tillgänglighet för såväl personbilar och distributionsfordon till affärer och företag som för fotgängare och cyklister. För att erhålla ett
levande centrum krävs en lämplig avvägning mellan de olika trafikantgruppernas behov. Framkomligheten och trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna, och då i synnerhet för de funktionshindrade,
ska särskilt beaktas.
Biltrafik

Kanalgatan löper i öst/västlig riktning genom centrum. Gatan fungerar som en länk i huvudvägnätet
för bilister. På avsnittet vid torget färdas idag cirka 8 000 fordon per dygn. Många av dessa bilister
har inte någon målpunkt i centrum utan passerar endast förbi via Kanalgatan. På gatan förekommer
huvudsakligen motorfordonstrafik. Det förekommer dock att enstaka cyklister färdas på gatan. Kanalgatans utformning (antal körfält, körbanebredder samt gångbanebredder) varierar på sträckan genom
centrum. Gaturummets totala bredd är cirka 42 meter i anslutning till torget. Vid korsningen med Trädgårdsgatan finns ett betydande stråk för fotgängare och cyklister över gatan. Längs Kanalgatan finns
för fotgängare flera korsande övergångsställen och passager över gatan.
Storgatan löper i öst/västlig riktning genom centrum och passerar mellan kvarteret Hjorten och stadsparken. På detta avsnitt av Storgatan färdas idag cirka 5 000 fordon per dygn. På gatan förekommer
blandtrafik, det vill säga både motorfordon och oskyddade trafikanter färdas på gatan. Gatan har en
cirka 7 meter bred körbana med cirka 2,5 meter breda gångbanor på vardera sidan. Vid korsningen med
Trädgårdsgatan finns ett betydande stråk för fotgängare och cyklister över gatan. Storgatans körbana
har i korsningen höjts i syfte att sänka fordonshastigheterna och därigenom förbättra säkerheten för de
oskyddade trafikanterna.
På körytan som omger torget får angöringstrafik till fastigheterna utmed Trädgårdsgatan, samt till hotell Malmia ske. Körytan används även för angöring till torgytan.
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På Trädgårdsgatan, mellan Nygatan och Storgatan, är biltrafik begränsad till angöringstrafik till fastigheterna. Dessutom får fordon med parkeringstillstånd för rörelsehindrade färdas på gatan.
Med hänsyn till nuvarande utformning av det övergripande vägsystemet inom centralorten finns på
kort sikt små möjligheter att begränsa fordonsflödet på såväl Kanalgatan som Storgatan. Utredningar
pågår beträffande det övergripande vägtrafiksystemet och kommunen har som mål att långsiktigt minska fordonsflödena i centrum inklusive på Storgatan.

Trafikflöden Skellefteå centrum
Kartan visar trafikmängd (vardagstrafiksdygn) samt vilken vecka och år mätningen är gjord
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Gång- och cykeltrafik

Nygatan fungerar som huvudstråk för gång- och cykeltrafik i centrum. Många av gång- och cykelbanorna, som leder från de olika stadsdelarna till centrum, ansluter Nygatan. Centrum saknar idag ett
genomgående cykelstråk i öst/västlig riktning då cykeltrafik av trafiksäkerhetsskäl och utrymmesskäl
ej är tillåten på Nygatan, mellan Stationsgatan och Hörnellgatan. I centrum, och särskilt på Nygatan,
färdas många synskadade och rörelsehindrade som är beroende av att gångbanorna är fria från hinder.
På gångbanorna ska dessa trafikantgrupper kunna känna sig trygga. Av denna anledning är det särskilt
viktigt att minimera konfliktrisker med andra trafikantgrupper som cyklister och bilförare.

Gångstråket Nygatan, sett från väster

Kommunen har en ambition att på sikt skapa ett genomgående cykelstråk i centrum och studerar för
närvarande möjliga sträckningar för en cykelbana genom centrum. Genom en omdisponering av Kanalgatans gaturum skulle utrymme för en sådan cykelbana kunna skapas. Förändringar av Kanalgatans
gatusektion kräver dock sannolikt andra åtgärder i det övergripande gatu- och vägnätet.
42

Från de södra stadsdelarna finns ett huvudstråk för gång- och cykeltrafik in till centrum som löper över
Parkbron, via Strandgatan och Trädgårdsgatan, fram till Nygatan och torget.
Från Norrböle finns ett stråk för gång- och cykeltrafik in till centrum, via gångtunneln under väg 95/
Norra Järnvägsgatan och järnvägen. Gångtunneln mynnar ut i Södra Järnvägsgatan och ansluter till det
stråk som löper längs Trädgårdsgatan, över Kanalgatan och fram till torget.
Kollektivtrafik

Skellefteå centralort trafikeras med ett nät av bussar som förbinder bostadsområdena med centrum.
De olika linjerna i linjenätet trafikeras med olika intensitet där de flesta linjer har 2 turer/timme. Sammanlagt angör och avgår cirka 250 turer per dag centrumhållplatsen (måndag-fredag, vintertid). Denna
hållplats utgör av naturliga skäl utgör den största målpunkten i centralorten med tanke på den koncentration av arbetsplatser, skolor, affärer och serviceinrättningar som finns i centrum. Linjenätet är
uppbyggt av både radiella linjer och ringlinjer med en mängd hållplatser runtom i centralorten där den
ojämförligt största hållplatsen är själva centrumhållplatsen som dessutom utgör en naturlig bytespunkt
för alla typer av busstrafik. Detta gäller även resenärer som kommer med de lokala, regionala och interregionala busslinjer som angör själva busstorget. Dessa bussbyten innebär en mängd förflyttningar
mellan de olika påstigningshållplatserna.
Parkeringar

I Skellefteå centrum finns de flesta allmänt tillgängliga parkeringsplatserna på gatumark och i parkeringshus. Tillgången på parkeringsplatser för besökare är begränsad inom kvartersmark.
Den största markparkeringen på kvartersmark finns i kvarteret Oxen, den så kallade ”CK-parkeringen”
(se karta sidan 15) med 124 platser. I kvarteret Idun, väster om torget, finns en takparkering med 116
parkeringsplatser.
Parkeringshusen är följande: P-Brinken i stadshuset (318 platser) med angöring från Strandgatan,
P-Pantern i kvarteret Pantern (142 platser) med angöring från Skeppargatan, P-Arkaden i kvarteret
Haren (126 platser) med angöring från Stationsgatan, P-Viktoria i kvartert Sleipner (123 platser) med
angöring från Kanalgatan. Dessutom finns ett parkeringsgarage inom Campusområdet (84 platser).
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Moped- och motorcykelparkering

Särskilt anordnade parkeringsplatser för mopeder och motorcyklar finns för närvarande på parkeringen
vid busstationen norr om Kanalgatan, på CK-parkeringen i kvarteret Oxen vid Hörnellgatan samt inom
Campusområdet.
Cykelparkering

På Trädgårdsgatan finns för närvarande cykelparkering från Kanalgatan i norr till Strandgatan i söder.
Dessa centralt belägna uppställningsplatser för cyklar används i stor omfattning och är särskilt betydelsefulla för ordningen i centrum. På Nygatan finns cykeluppställningsplatser öster om Hörnellgatan
samt väster om Stationsgatan. På delen mellan Hörnellgatan och Stationsgatan saknas av utrymmesskäl cykelparkering.

Cykelparkering längs Trädgårdsgatan
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Teknisk försörjning
I Skellefteå centrum finns en mängd olika ledningar och kablar förlagda i gatumark och annan offentlig
plats. Förutom ledningar för VA och fjärrvärme/fjärrkyla finns även kabel för el, tele och opto/fiber i
flera av gatorna. I anslutning till torget har dessa ledningar samlats i vissa stråk. I centrum finns även
markvärme i vissa gator och gångbanor.

Nygatan västerut - markvärme
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Programmets godkännande
Program och bilagor är godkända av den politiska ledningsgruppen

........................................................................................................................
Ort och datum

..............................................

..............................................

Lorents Burman (s)

Ann-Christin Westerlund (s)

..............................................

..............................................

Jens Wikström (s)

Kenneth Widmark (kd)

..............................................

..............................................

Enar Nordvik (v)

Helena Lindahl (c)
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byggomiljo.kontoret@skelleftea.se

Bygg- och miljökontoret
Trädgårdsgatan 7, 931 85 Skellefteå
Telefonnummer till kundtjänst: 0910-73 50 00

