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Granskningsutlåtande 
Detaljplan för Söder torg  
inom stadsdelen Sörböle, Skellefteå kommun, Västerbottens län 
 

Detaljplanen upprättas med standardförfarande. 

Detaljplanen har varit utställd för granskning mellan 28 april –19 maj 2022. De som är 
berörda av planen har fått tillfälle att lämna synpunkter under granskningstiden. 

De synpunkter som lämnats på detaljplanen har främst berört:  

 Trafik- och parkeringsfrågor 

Synpunkter som kommit in i under samrådet finns redovisade i samrådsredogörelsen för 
denna detaljplan. 

De synpunkter från samrådet som fortfarande inte kunnat tillgodoses finns med i detta 
granskningsutlåtande tillsammans med samhällsbyggnads kommentarer. 

Ändringar inför antagande 
Efter genomförd granskning har, förutom redaktionella ändringar, följande ändringar av 
planförslaget gjorts: 

Plankarta 

 Utfartsförbud till torgytan lagts till 

 Byggnadshöjderna ökats med 0,5 meter där det i granskning var 15 m respektive 
27,5 

Planbeskrivning 

 Förtydligande om kapacitet i brandpost har gjorts 

 Text angående lägenhetsfördelning införts 

 Förtydligande om befintliga detaljplaner som påverkas av planförslaget har gjorts.  

Även ett PM angående förtydligande av parkeringar är framtaget inför antagande av 
detaljplanen. 

Ovan ändringar anses inte vara av sådan karaktär att ny granskning av planförslaget 
behöver genomföras. 
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Inkomna yttranden på planförslaget 
Under granskningstiden har 13 yttranden kommit in enligt nedanstående förteckning. 
Åtta yttranden med synpunkter har kommit in, dessa sammanfattas och kommenteras 
nedan.  

Samtliga yttranden finns tillgängliga i sin helhet på Skellefteå kommun, samhällsbyggnad. 

Yttranden från: Datum Kommentar 
Trafikverket 2022-05-02 Ingen erinran 
Skellefteå museum 2022-05-06 Ingen erinran 
Emma Bygdemark 2022-05-10 Se nedan 
Skellefteå Kraft AB 2022-05-16 Ingen erinran 
Länsstyrelsen Västerbotten 2022-05-16 Ingen erinran 
Skellefteå kommun, Support och lokaler 2022-05-17 Ingen erinran 
Johnny Andersson, Notarien 5 2022-05-18 Se nedan 
Per Boström och Thor Boström 2022-05-18 Se nedan 
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad  2022-05-18 Se nedan 
Sune Renström, Notarien 4 2022-05-18 Se nedan 
BRF Södertorg 2022-05-19 Se nedan 
Lars Eriksson, Butiken 3 2022-05-19 Se nedan 
Lantmäterimyndigheten, Skellefteå kommun 2022-05-25 Se nedan 
 

Sakägare 
Johnny Andersson, Notarien 5  
Krukmakargatans stängning 

Ur trafiksynpunkt är förslaget mycket dåligt. Krukmakargatan stängs för biltrafik mellan 
Karlgårdsvägen och Brogatan. Detta innebär att de som, liksom vi, bor inom västra 
Karlgård (väster om Brogatan) endast har en utfart från bostadsområdet, via korsningen 
Villagatan-Brogatan. Det anges i planförslaget att trafik ska tillåtas på det som kallas 
TORG, men av texten att döma handlar det endast om att Brogatan öppnas upp för 
enkelriktad trafik från Villagatan och upp till torgytan med utfart endast västerut mot 
Karlgårdsvägen. Det kommer således inte att vara någon trafik över den faktiska torgytan 
och därmed ingen möjlighet att från västra Karlgård ta sig ut med bil via torget. Att endast 
ha en utfartsväg från ett område som avser en halv stadsdel är oacceptabelt. I området 
väster om Brogatan finns villabebyggelse, ett par mindre hyreshus, två större 
bostadsrättsföreningar samt verksamheter i form av Stigs konditori, Brogården och ett 
krukmakeri. 
Med tanke på antalet boende i området kan antalet bilar på området beräknas till minst 
150 st. Till detta tillkommer anställda och besökare till verksamheterna i området. 
 
Oaktat antalet bilar som förväntas passera korsningen Villagatan-Brogatan kan man 
konstatera att minsta hinder som uppkommer i den korsningen helt kommer stoppa upp 
trafiken ut från bostadsområdet. Det spelar ingen roll om det är 5 eller 500 bilar som 
stoppas den gång det ska grävas, skett en kollision eller på annat sätt finns hinder i 
korsningen. Bilarna som ska ut saknar alternativ väg och det är inte rimligt när det 
handlar om ett bostadsområde av denna storlek. Sett till trafikberäkningen som finns i 
planförslaget så är det dessutom en nettoökning med 225 fordon i den aktuella 
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korsningen. Stängningen av Parkbron kompenserar alltså inte för det ökade flöde som 
beräknas uppstå på grund av att Krukmakargatan stängs samt att det blir fler boende i 
området.  
 
Ny gata från Söder Torg 

Med tanke på att infart till västra Karlgård ska kunna ske via Brogatan/TORG och ut på 
Karlgårdsvägen uppkommer ytterligare en vägkorsning där högerregel ska råda. Denna 
korsning ligger endast 20 meter från nästa korsning som i sin tur är en trevägskorsning 
med korsande cykelväg samt utfart från Brogårdens parkering. Den föreslagna nya 
korsningen har utgjort utfart sedan många år tillbaka och ändringen av status samt det 
orimligt korta avståndet till nästa korsning medför att den sannolikt medför ökad 
olycksrisk. I direkt anslutning till denna korsning föreslås dessutom i- och urlastning av 
gods ske till verksamheterna i kvarteret. 
 
Brogårdens utfart 

Jag vill också ifrågasätta om lösningen på utfarten från Brogården som syns på en av 
bilderna i materialet verkligen överensstämmer med kommunens egna riktlinjer kring 
utfarters placering. Enligt den illustrationen sker alltså utfart direkt mot korsningen där 
Krukmakargatan, Karlgårdsvägen och cykelbanan efter Krukmakargatan möts. 
 
Parkeringsmöjligheter 

Vi bor med utsikt över konditoriets parkering och dagens parkering rymmer mellan 20 
och 25 bilar och den är ofta helt full och sällan fylld till mindre än hälften. På helgerna 
parkeras bilar efter Karlgårdsvägen för att kompensera för bristen på parkeringar i 
anslutning till konditoriet. Om verksamheten på konditoriet ska fortsätta i samma 
omfattning som tidigare kommer alltså de föreslagna parkeringsplatserna framför 
konditoriet och mot huskroppen vars långsida gränsar mot Krukmakargatan i princip 
beläggas helt av besökare till konditoriet. Övriga verksamheter som förväntas etablera sig 
kring torgytan kommer därför att sakna parkeringsplats för besökare. 
 
Brandpost 

I förslaget till detaljplan konstateras också att kapaciteten i den brandpost som finns i 
korsningen Karlgårdsvägen-Krukmakargatan är för låg i förhållande till den föreslagna 
bebyggelsen, men det föreslås ingen lösning på detta problem.  
 
Kommentar: 

Brogatan har enligt den nu gällande detaljplanen från 1974, mellan Bockholmsvägen och 
Villagatan, användningen Torg. Med den föreslagna detaljplanen utökas användningen torg 
med två stråk från Brogatan ut mot Karlgårdsvägen i väster och Slädgatan i öster. I 
användningen Torg ingår även normal fordonstrafik, motsvarande det som ingår i 
användningen Gata. Begränsningar för fordonstrafik, så som omfattning och i vilka riktningar 
fordonstrafik ska tillåtas beslutas av kommunens avdelning för trafik. Då förändringar och 
anpassningar kan behöva göras över tid regleras detta inte i detaljplanen. Det stämmer dock 
att det i planbeskrivningen har redovisats en plan för att tillåta enkelriktad trafik från 
Villagatan och norrut längs Brogatan, för att vid Söder torg vika av västerut och ansluta mot 
Karlgårdsvägen. Om det visar sig vara nödvändigt är den motsatta riktningen också möjlig för 
fordonstrafiken. Med detta sagt håller kommunen inte med yttrandet om att endast en utfart 
för fordonstrafik från ett bostadskvarter skulle vara otillräckligt. Exempelvis finns det 
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närbelägna området Nyckelgatan som endast har en utfart för biltrafik och som har fler 
bostäder än kvarteren vid Karlgårdsvägen, Krukmakargatan och västra delen av Villagatan.    

Vid en eventuell olyckshändelse har räddningstjänsten möjlighet och rätt att använda vägar 
som i normalfallet inte är ämnade för fordonstrafik så som gång- och cykelbanor för sin 
framkomlighet. Vid längre störningar i trafiken som exempelvis vid grävningsarbete i gatan 
finns möjlighet att leda om trafiken över torgytan vid Söder torg.  
 
Angående en nettoökning på 225 fordonsrörelser per vardagsdygn längs västra delen av 
Villagatan/Karlgårdsvägen som en följd av de förändringar som pågår och planeras i 
närområdet anser kommunen att det är en relativt liten ökning och inte större än vad som får 
accepteras på ett centralt läge i en växande stad.  
 
Den utfart mot Karlgårdsvägen som idag finns från parkeringen på fastigheten Butiken1 
kommer med planens genomförande att omvandlas till en utfart från ett torg. Utfarten kan 
antingen göras med väjningsplikt mot Karlgårdsvägen, eller så att högerregeln ska gälla. 
Avståndet till nästa korsning, korsningen Karlgårdsvägen/Krukmakargatan är kort, men 
hastigheterna i området ska hållas låga vilket bedöms ge trafikanterna förutsättningar att 
uppmärksamma fotgängare, cyklister och övriga trafikanter så att olyckor ej ska behöva ske. 
Att biltrafik från öster mot ovan nämnda korsning stoppas höjer trafiksäkerheten i korsningen 
och möjliggör att ge fotgängare och cyklister en förhöjd säkerhet på platsen.  
 
Eftersom Krukmakargatan stängs av för biltrafik på den sträcka där in- och utfarter till 
Brogården idag finns, behöver in- och utfart flyttas. Den fastighet där Brogården ligger har en 
fastighetsgräns mot Karlgårdsvägen på lite drygt 20 meter. Någonstans inom denna sträcka 
måste in- och utfart till Brogården lösas, men det är i dagsläget inte bestämt i detalj hur detta 
kommer att se ut. Kommunen har inga fastslagna riktlinjer om minsta avstånd mellan 
korsningspunkter. Vid varje korsning är utgångspunkten att en så trafiksäker lösning som 
möjligt ska uppnås, med hänsyn de förutsättningar som råder på platsen.  
 
Konditoriet bedöms ha möjlighet att anordna ca 8 parkeringsplatser för kunder inom den egna 
fastigheten. De parkeringsplatser som idag nyttjas av besökare till konditoriet ligger till största 
delen på den intilliggande fastigheten Butiken 1. Utöver de parkeringsplatser som kan 
inrymmas inom konditoriets fastighet rymmer planförslaget ca 24 parkeringsplatser inom det 
område som i plankartan har benämningen Torg. Sammantaget sker alltså en viss ökning av 
möjligheterna till parkering i området. Som yttrandet mycket riktigt påpekar ska dessa 
parkeringsplatser också täcka det behov som tillkommer genom etablering av nya 
verksamheter i området. I takt med stadens tillväxt och att Söder torg på ett tydligare sätt blir 
en förlängning av centrala stan är det inte rimligt att förvänta sig en lika generös 
parkeringssituation som rått på platsen tidigare. I och med att platsen blir en tydligare del av 
centrala stan förväntas också en större andel av besökarna till området färdas på andra sätt 
än med bil. Med det sagt är det inte oväsentligt att det även fortsatt ska vara möjligt att besöka 
området med bil, och vid behov använda bilen för att hämta upp varor från de verksamheter 
som bedrivs kring Söder torg. Därav har kommunen bedömt det som viktigt att viss trafik kan 
tillåtas passera torgytan.  
 
Kapaciteten för befintlig brandpost och behovet av eventuellt nya brandposter i området 
kommer att utredas i projekteringsfasen.   
 
Synpunkterna påverkar inte planförslaget. Synpunkterna kan inte tillgodoses. 
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Per Boström och Thor Boström, Butiken 4, Söderkonditoriet Stigs AB, Boströms 
fastigheter AB 

I Butiken 4 bedrivs cafeverksamhet sedan 1991. Även om företaget har anor från 
1956, då beläget på östra sidan av Södertorg. 
Detta är ett familjeföretag i tredje generation. Och vi är otroligt måna om verksamheten. 
 
Information: ca 90% av vår kundkrets är i dagsläget bilburna. D.v.s dem som besöker vår 
verksamhet kommer till största del via biltrafik. Därför är det av yttersta vikt att 
möjligheten att transportera sig till och från vår verksamhet även i fortsättningen kan 
utgöras av biltrafik. Det är ex. inte möjligt att frakta tårtor, stora smörgåstårtor eller 
många andra av våra produkter till fots, eller via cykel. 
 
Den stora konkurrensfördel vi har och har haft gentemot andra i branschen är 
just tillgängligheten till parkeringar. Det är och har varit enkelt att besöka oss, 
logistiken att hämta produkter även i större omfattning har varit enkel. 
Skall vår verksamhet fortleva i nuvarande tappning är vi således beroende av fortsatt 
god tillgänglighet till biltrafik och parkeringar. I hög utsträckning och med närhet till 
dessa. Det är viktigt att det finns ett smidigt trafikflöde. 
 
Vi förstår att fler boenden och mer lägenheter kommer att utöka den kundgrupp som 
besöker oss till fots, eller via cykel. Men vi ser inte att det flödet skall kunna 
kompensera det ev. bortfall vi har om biltrafik och parkeringsmöjligheter minskar. Vi 
vill inte heller avvara någon del av vår trädgård till att upprätta parkeringsplatser, då 
det skulle medföra att vi måste kapa bort våra träd och trädgården skulle tappa sin 
charm och lummighet vilket har ett stort kundvärde för oss. 
 
Angående vikten av trafikflöde: Som exempel tappade vi 7% i försäljning bara av 
att förlängningen av krukmakargatan stängdes för några år sedan. 
Det pekar tydligt på vikten av trafikflöde till/från/förbi vår verksamhet. 
 
Vi är positiva till satsningarna på Södertorg, och hyresfastigheterna som kommer att 
uppföras. Förutsatt att trafikflödet och närheten till parkeringar kan bibehållas. I annat 
fall riskerar vår verksamhet att inte klara av de strukturella förändringar som 
detaljplanen kan innebära om ovanstående situation inte tas i beaktning. Snedställda 
parkeringar längst krukmakargatan kan var ett sätt att till viss del tillgodose behovet 
av parkeringsplatser. Och ett enkelriktat trafikflöde ut genom torget i sydlig riktning 
kan vara ett alternativ till a bibehålla trafik öde om delen 
krukmakargatan/bockholmsvägen skall stängas för biltrafik. Den besöksmängd vi har 
via bil behöver enkelt kunna ta sig ut från området. Och ur trafiksäkerhetsaspekt 
skulle det enligt vår bedömning inte vara lämpligt a backa i korsningen 
krukmakargatan/karlgårdsvägen för a vända med bil. 
 
Om ett enkelriktat trafikflöde ej är möjligt i sydlig riktning över torget, bör en väl 
tilltagen vändzon uppföras i närheten. Detta är de synpunkter vi i dagsläget har att 
tillföra för denna detaljplan. 
 
Kommentar: 

Kommunen håller med om att det är viktigt för den väletablerade konditoriverksamheten att 
även fortsättningsvis vara tillgänglig med bil, för upphämtning av beställda vara med mera. 
Fastigheten där verksamheten bedrivs och konditoriets entré gränsar till den torgyta som anges 



SKELLEFTEÅ KOMMUN 
 
 
 

   

 
 
 
  

   

 

 
 

Sida 6(16) 

i planförslaget. Inom användningsslaget Torg är det alltid enligt plan- och bygglagen möjligt att 
tillåta biltrafik och kommunen har för den aktuella platsen planerat för att tillåta enkelriktad 
biltrafik. Det kommer alltså även fortsättningsvis vara möjligt att nå konditoriet med bil. På 
fastigheten finns idag möjlighet att anordna parkeringsplatser med närhet till konditoriets 
entré.  

En utgångspunkt gällande parkering är att ett parkeringsbehov i första hand ska lösas inom 
den egna fastigheten. Stigs konditori förfogar idag över 15 parkeringsplatser inom den egna 
fastigheten. En möjlighet för Stigs konditori att tillgängliggöra fler parkeringsplatser för 
besökare är att ordna parkering för den egna personalen på annan plats.  

Synpunkten påverkar inte planförslaget. Synpunkterna kan inte tillgodoses.  

Sune Renström, Notarien 4 
 
Krukmakargatan blir stängd 

Vi på Krukmakargatan fem tycker att förslaget inte är optimalt eftersom 
Krukmakargatan stängs för biltrafik överallt utom Kargårdsvägen. Vi kommer 
tillsammans med övriga bara ha ett sätt att ta oss ut, gissar att våra grannar och 
boende i detta område ser samma sak. 

Att eventuellt tillåta biltrafik på "TORG" känns lite luddigt, vad händer om biltrafik 
inte tillåts? Blir det stopp på södra sidan av Karlgårdsvägen el Villagatan som går till 
Brogatan blir det propp. Trist. 
 
Vi hyr ut en verkstad till Ingemar Nillson, ENI och med den trafik som Stigs, 
Brogården och som sagt ENI Krukmakeri får blir det trångt på vägen. 
 
Dessutom har vi alla boende och besökande till boende. Trångt igen. 
 
Ny väg, Söder Torg 

Det blir tungt med en gata till från mitt bostadsområde skall ut på karlårdsvägen, 
en korsning till med högerregel och som boende under 17 år har jag varit med om 
massor av tillbud. Som tur var inga olyckor men jag har sett spåren i korsningen av 
och till. 

Brogården, utfart 
Är utfarten korrekt placerad enligt era regler, det kommer att bli trångt där med, 
eftersom det tidvis är rätt mycket trafik som ska samsas. Stigs och Brogårdens 
parkering verkar tidvis flyta ihop. 
 
Dessutom går en prioriterad cykelväg efter Krukmakargatan, hur ska planeringen 
göras för att minimera olycksrisken? 
 
Parkering 

Vilket stök det ska bli runt Stigsparkeringen. Det känns lite fel att Stigs gäster ska 
hänvisas till Stigstomten. 
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Kommentar: 

Brogatan har enligt den nu gällande detaljplanen från 1974, mellan Bockholmsvägen och 
Villagatan, användningen Torg. Med den föreslagna detaljplanen utökas användningen torg 
med två stråk från Brogatan ut mot Karlgårdsvägen i väster och Slädgatan i öster. I 
användningen Torg ingår även normal fordonstrafik, motsvarande det som ingår i 
användningen Gata. Begränsningar för fordonstrafik, så som omfattning och i vilka riktningar 
fordonstrafik ska tillåtas beslutas av kommunens avdelning för trafik. Då förändringar och 
anpassningar kan behöva göras över tid regleras detta inte i detaljplanen. Med detta sagt 
håller kommunen inte med yttrandet om att endast en utfart för fordonstrafik från ett 
bostadskvarter skulle vara otillräckligt. Exempelvis finns det närbelägna området Nyckelgatan 
som endast har en utfart för biltrafik och som har fler bostäder än kvarteren vid 
Karlgårdsvägen, Krukmakargatan och västra delen av Villagatan.    

Vid en eventuell olyckshändelse har räddningstjänsten möjlighet och rätt att använda vägar 
som i normalfallet inte är ämnade för fordonstrafik så som gång- och cykelbanor för sin 
framkomlighet. Vid längre störningar i trafiken som exempelvis vid grävningsarbete i gatan 
finns möjlighet att leda om trafiken över torgytan vid Söder torg.  
 
Den utfart mot Karlgårdsvägen som idag finns från parkeringen på fastigheten Butiken1 
kommer med planens genomförande att omvandlas till en utfart från ett torg. Utfarten kan 
antingen göras med väjningsplikt mot Karlgårdsvägen, eller så att högerregeln ska gälla. 
Avståndet till nästa korsning, korsningen Karlgårdsvägen/Krukmakargatan är kort, men 
hastigheterna i området ska hållas låga vilket bedöms ge trafikanterna förutsättningar att 
uppmärksamma fotgängare, cyklister och övriga trafikanter så att olyckor ej ska behöva ske. 
Att biltrafik från öster mot ovan nämnda korsning stoppas höjer trafiksäkerheten i korsningen 
och möjliggör att ge fotgängare och cyklister en förhöjd säkerhet på platsen.  
 
Konditoriet bedöms ha möjlighet att anordna ca 8 parkeringsplatser för kunder inom den egna 
fastigheten. De parkeringsplatser som idag nyttjas av besökare till konditoriet ligger till största 
delen på den intilliggande fastigheten Butiken 1. Utöver de parkeringsplatser som kan 
inrymmas inom konditoriets fastighet rymmer planförslaget ca 24 parkeringsplatser inom det 
område som i plankartan har benämningen Torg. Sammantaget sker alltså en viss ökning av 
möjligheterna till parkering i området. Som yttrandet mycket riktigt påpekar ska dessa 
parkeringsplatser också täcka det behov som tillkommer genom etablering av nya 
verksamheter i området. I takt med stadens tillväxt och att Söder torg på ett tydligare sätt blir 
en förlängning av centrala stan är det inte rimligt att förvänta sig en lika generös 
parkeringssituation som rått på platsen tidigare. I och med att platsen blir en tydligare del av 
centrala stan förväntas också en större andel av besökarna till området färdas på andra sätt 
än med bil. Med det sagt är det inte oväsentligt att det även fortsatt ska vara möjligt att besöka 
området med bil, och vid behov använda bilen för att hämta upp varor från de verksamheter 
som bedrivs kring Söder torg. Därav har kommunen bedömt det som viktigt att viss trafik kan 
tillåtas passera torgytan.  
 
Synpunkten påverkar inte planförslaget. Synpunkterna kan inte tillgodoses.  

BRF Södertorg, Butiken 3 
Redovisad detaljplan för Söder torg, daterad mars 2022, har vi inga erinringar mot. 
Däremot kan vi inte acceptera den lösning av torgytan som redovisats på den 
illustrationsplan som finns i underlaget till detaljplanen. 
Att lägga in en förlängning av Brogatan med därtill hörande parkeringsplatser, som 
illustrationen redovisar, på nuvarande torgyta kommer att innebära en stor 
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förändring miljömässigt för de som har sina lägenheter längs nuvarande torgyta. 
Det skulle innebära avsevärt mycket mera ljud och avgaser, dessutom en osäkerhet 
för de barnfamiljer som finns i området. 
Problem med parkering i anslutning till Stigs konditori finns redan idag och 
kommer med den lösning som redovisats inte att bli mindre. 
Finns det någon beräkning på hur många bilar som kan komma att trafikera över 
torgytan? 
 
Kommentar: 

Brogatan har enligt den nu gällande detaljplanen från 1974, mellan Bockholmsvägen och 
Villagatan, användningen Torg. Med den föreslagna detaljplanen utökas användningen torg 
med två stråk från Brogatan ut mot Karlgårdsvägen i väster och Slädgatan i öster. I 
användningen Torg ingår även normal fordonstrafik, motsvarande det som ingår i 
användningen Gata. Begränsningar för fordonstrafik, så som omfattning och i vilka riktningar 
fordonstrafik ska tillåtas beslutas av kommunens avdelning för trafik. Då förändringar och 
anpassningar kan behöva göras över tid regleras detta inte i detaljplanen. Att det föreslås att 
trafik tillåts på torgytan, och alltså även längs den del av Brogatan som ingår i denna yta, 
motiveras av Stigs konditori och tillkommande verksamheter vid torget är beroende av att vissa 
kunder ges möjlighet att komma nära med bil för exempelvis upphämtning av varor. Biltrafik 
på torgytan bedöms också vara nödvändig för att klara det behov av parkeringsplatser för 
kunder som finns i området. Kommunen har förståelse för att en förändring som innebär att 
biltrafik tillåts på en yta där det tidigare inte varit möjligt att köra bil kan upplevas som en 
försämring för de intillboende. Det trafik som kommer att tillåtas har dock som främsta syfte 
att möjliggöra för besökare till verksamheterna vid torget att komma någorlunda nära torget. 
Utformningen av torgytan kommer att utföras på ett sådant sätt som tydligt signalerar att 
torgytan inte i första hand är en plats för bilar. Utformningen kommer att vara gjord för låga 
hastigheter och gåendes och andra oskyddade trafikanters säkerhet kommer att prioriteras 
högt. Att köra bil över torgytan kommer inte att vara en genväg för någon och om det uppstår 
problem med för livlig biltrafik nattetid finns möjligheten att förbjuda biltrafik över torget 
under vissa tider på dygnet.  

Stigs konditori bedöms ha möjlighet att anordna ca 8 parkeringsplatser för kunder inom den 
egna fastigheten. De parkeringsplatser som idag nyttjas av besökare till konditoriet ligger till 
största delen på den intilliggande fastigheten Butiken 1. Utöver de parkeringsplatser som kan 
inrymmas inom konditoriets fastighet rymmer planförslaget ca 24 parkeringsplatser inom det 
område som i plankartan har benämningen Torg. Sammantaget sker alltså en viss ökning av 
möjligheterna till parkering i området.  

Det finns ingen trafikberäkning specifikt för torgytan. Den trafikberäkning som ingår i 
granskningshandlingarna gäller för trafikmängderna i området runt Söder torg i stort. Denna 
visar på en minskning av trafiken till följd av att Parkbron stängs för biltrafik och en ökning av 
trafik till följd av de projekt som genomförs och planeras i närområdet. Sammantaget visar 
trafikberäkningen på en mindre ökning av trafikrörelserna i området och en viss ändring av 
rörelsemönstren. Det är dock svårt att göra en exakt beräkning när flera förändringar 
genomförs samtidigt.  

Synpunkten påverkar inte planförslaget. Synpunkterna kan inte tillgodoses.  
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Lars Eriksson, Butiken 3 

Tycker det var dålig info om hur själva torget ska se ut om det ska vara öppen för 
trafik. Det enda jag hittar är en bild på kvalitetsprogrammet på en möjlig utformning 
av planområdet. Om jag ska gå efter den så tycker jag att parkeringar utanför 
brogatan 4 och 6 inte ska vara där pga att dom ligger nära bostadshus som sovrum 
mot parkering. Kommer att bli störande ljud och ljus från dessa fordom som kommer 
att parkeras där. Tycker även att det är konstigt att man ska parkera en bil på ett torg. 
Det behövs inga parkeringar på detta område. Man kan parkera efter 
krukmakargatan och gå den korta biten om man behöver besöka torget eller dom 
verksamheter som kommer att finns där. En annan tanke får man ha en bil parkerad 
så pass nära dessa hus pga brandrisk? Att öppna brogatan är inte nödvändigt 
eftersom man kommer åt alla hus från Karlgårdsvägen, Slädgatan, Bockholmsvägen. 
Jag skulle vilja veta anledning till denna öppning av biltrafik? Att öppna upp denna 
gata riskerar att den blir tillhåll för mopeder och bilar kvällstid tror jag. 

Finns även många lekande barn på Brogatan och lekande barn och bilar passar inte 
så bra ihop. Skaderisken blir hög. 

Hur ser riskanalysen ut för denna utbyggnad angående en öppning av Brogatan. Vill 
se mera förslag hur denna yta kommer att se ut. 
 

Kommentar: 

Brogatan har enligt den nu gällande detaljplanen från 1974, mellan Bockholmsvägen och 
Villagatan, användningen Torg. Med den föreslagna detaljplanen utökas användningen torg 
med två stråk från Brogatan ut mot Karlgårdsvägen i väster och Slädgatan i öster. I 
användningen Torg ingår även normal fordonstrafik, motsvarande det som ingår i 
användningen Gata. Begränsningar för fordonstrafik, så som omfattning och i vilka riktningar 
fordonstrafik ska tillåtas beslutas av kommunens avdelning för trafik. Då förändringar och 
anpassningar kan behöva göras över tid regleras detta inte i detaljplanen. Att det föreslås att 
trafik tillåts på torgytan, och alltså även längs den del av Brogatan som ingår i denna yta, 
motiveras av Stigs konditori och tillkommande verksamheter vid torget är beroende av att vissa 
kunder ges möjlighet att komma nära med bil för exempelvis upphämtning av varor. Biltrafik 
på torgytan bedöms också vara nödvändig för att klara det behov av parkeringsplatser för 
kunder som finns i området. Kommunen har förståelse för att en förändring som innebär att 
biltrafik tillåts på en yta där det tidigare inte varit möjligt att köra bil kan upplevas som en 
försämring för de intillboende. Det trafik som kommer att tillåtas har dock som främsta syfte 
att möjliggöra för besökare till verksamheterna vid torget att komma någorlunda nära torget. 
Utformningen av torgytan kommer att utföras på ett sådant sätt som tydligt signalerar att 
torgytan inte i första hand är en plats för bilar. Utformningen kommer att vara gjord för låga 
hastigheter och gåendes och andra oskyddade trafikanters säkerhet kommer att prioriteras 
högt. Att köra bil över torgytan kommer inte att vara en genväg för någon och om det uppstår 
problem med för livlig biltrafik nattetid finns möjligheten att förbjuda biltrafik över torget 
under vissa tider på dygnet. Det finns inga generella förbud mot att tillåta parkering av bilar i 
närheten av bebyggelse.  

Den exakta utformningen av torget är inte klar. Det är en uppgift som kommunens avdelning 
för gata & park färdigställer efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Kvalitetsprogrammet är ett 
dokument som anger riktlinjer för arbetet med den detaljerade utformningen av torget.  

Synpunkten påverkar inte planförslaget. Synpunkterna kan inte tillgodoses.  
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Kommunala 

Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad 

Samlat yttrande från avdelningarna gator & parker, räddningstjänst, vatten och avfall samt 
trafik 

Gator och Parker 

Inga synpunkter. 
 
Trafik 

Utfartsförbudet bör säkerställa att infarter till kvartersmarken i huvudsak inte sker 
från torgytan, utan från Bockholmsvägen, Slädgatan eller Karlgårdsvägen. 

De underjordiska avfallsbehållarna får inte placeras på ett sådant sätt att de skymmer 
sikten mot det GC-stråk som löper i öst-västlig riktning längs med Krukmakargatan. 

Den del av Krukmakargatan som reserveras för gång-och cykeltrafik kan inte 
understiga 8 meters bredd. 
 
Vatten och Avfall 

VA: Inga synpunkter. 

 

Avfall: Önskemål om "inkörningsyta" för sopbilen vid miljörum för att minska 
dragavståndet vid hämtning. 

 

Text bör ändras till följande: 

"Förslag till avfallsutrymmens placering, utformning och dimensionering ska alltid 
redovisas för Skellefteå kommun, samhällsbyggnad, vatten och avfall, för 
godkännande innan bygglov kan ges. Inom planområdet föreslås 
underjordsbehållare som placeras i västra kvarteret, närmast Karlgårdsvägen. Det är 
fördelaktigt om varutransporter och avfallshantering till det tillkommande huset i 
sydöst kan styras till Slädgatan. " 
 

Anledningen till ändringen i texten är dels att det finns andra märken än Molok på 
marknaden, dels att ÅVS på Sunnanå planeras att flyttas. 
 
Risk och Säkerhet 

Inga synpunkter. 
 
Kommentar: 
Utfartsförbud har justerats i enlighet med yttrandets önskemål.  

De underjordiska avfallsbehållarna kommer att ha relativt små volymer som är synliga ovan 
jord. Det bedöms att dessa inte kommer att medföra försämrad sikt i sådan omfattning att 
trafiksäkerheten äventyras. Avståndet från miljörum till uppställningsyta för hämtning av avfall 
bedöms vara rimligt utan att särskild inkörningsyta för sopbil anordnas. Se nedanstående bild.  
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Det finns exempel på andra gång- och cykelvägar som klarar sig på mindre än 7 meter. 
Exempelvis gång- och cykelvägen längs Storgatan, mellan Nordlandergatan och Tjärhovsgatan, 
som färdigställdes så sent som 2019. Där finns ett 3,5 meter brett område med separata ytor 
för gång och cykel och därtill ett 2 – 3,5 meter brett område för grönska och snöuppläggning. 
Det bedöms att på en kortare sträcka, mellan Brogatan och Karlgårdsvägen går att lösa gång- 
och cykelväg på ett mindre än 8 meter brett område.  

Synpunkterna påverkar planförslaget. Synpunkterna kan delvis tillgodoses 

 

Lantmäterimyndigheten, Skellefteå kommun 

Fastighetsrättsliga frågor 

I planbeskrivningen framgår det under fastighetsrättsliga frågor att en av 
fastigheterna som ska ombildas ska bildas med två områden på var sin sida av Söder 
torg. Det är viktigt när det ska ny eller ombildas en fastighet med flera områden att 
det finns ett funktionellt samband mellan de olika områdena och att fastigheten 
gemensamt ska nyttja båda områdena. Ett funktionellt samband kan anses finnas om 
det till exempel att det i markplan på bägge områdena ska bedrivas 
centrumverksamhet och att det finns parkering som bägge områdena på fastigheten 
ska nyttja. 

 

Därav bör det förtydligas i planbeskrivningen när det gäller funktionellt samband och 
vilka ändamål som ska nyttjas av båda områdena i fastigheten Butiken 1 och 
ändamålen som redovisas i planbeskrivningen är centrumverksamhet och parkering. 
Lantmäterimyndigheten anser att friytor bör tas bort som samband för områdena i 
planbeskrivningen eftersom det är tveksamt om det går anse som ett funktionellt 
samband för att en fastighet ska bildas med två områden. 

 

Lantmäterimyndigheten har i övrigt ingen erinran utöver det som tidigare diskuteras 
med handläggare. 
 
Kommentar: 
Förtydligande om det funktionella sambandet mellan de två delarna av fastigheten har gjorts.  

Synpunkten påverkar planförslaget. Synpunkterna kan tillgodoses. 
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Övriga 
Emma Bygdemark, Notarien 3  

Vi är en småbarnsfamilj som bor på Krukmakargatan sedan några år tillbaka. Något som 
vi upplever verkligen saknas i vårt närområde är en lekpark för våra barn som är 4 och 9 
år gamla. 
 
Lekparken som fanns bredvid Skeria var tillgänglig via gång- & cykelbana, hade 
jätteroliga leksaker och var väldigt uppskattad, men den revs ju för att nyttja marken 
som uppläggningsplats för byggmateriel. Vår förhoppning var alltid att den skulle byggas 
upp igen, men nu förstår vi att så inte är fallet. 
 
Det är inte rimligt att behöva bege sig till Nordanå eller till skolans lekpark för att få 
leka. Barnkonventionen reglerar att barnens bästa skall tas tillvara på, även vid 
såna här tillfällen som stadsplanering och det har ni inte gjort. 
 
Fler bostäder = fler barn 
Var skall dessa barn leka? Inte alla har en stor trädgård och råd med att köpa 
egna klätter- & gungställningar till sina barn. 
 
Kommentar: 

Det område som berörs av detaljplanen för Söder torg är en mindre del av Sörböle som helhet. 
Lekplatsen vid Forskargatan/Villagatan som beskrivs i yttrandet ligger utanför det aktuella 
planområdet. Det stämmer att den omnämnda lekplatsen under senare år använts som 
uppläggningsplats. Denna plats kommer dock att återställas till lekplats inom de närmaste 
åren. Markarbeten påbörjas under sommaren 2022 och lekplatsen väntas stå klar till 
sommaren 2023. För mer information kring kommunens lekplatser och deras utformning 
hänvisas till Samhällsbyggnad, avdelningen för gator och parker.  

Synpunkterna påverkar inte planförslaget. Synpunkterna anses tillgodosedda utanför 
planområdet.  
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Kvarstående synpunkter från samrådet  
Följande synpunkter från samrådet har helt eller delvis inte tillgodosetts. Dessa 
sammanfattas och kommenteras nedan. 

Sakägare 
Greger och Stina Rautila, Butiken 3 
Arne Andersson, Butiken 3 
BRF Söder torg, Butiken 3 
 
Den kvarstående synpunkten från samrådet är att sakägarna motsätter sig att biltrafik 
tillåts på torgytan.  

 

Kommentar: 

Användningen Torg finns i den nu gällande stadsplanen längs med Brogatan, precis som 
aktuellt planförslag också föreslår. Det innebär att kommunen redan idag kan öppna upp 
Brogatan för fordonstrafik i enlighet med gällande stadsplan (plankartan är dokumentet som 
är juridiskt bindande). Det som föreslås i nuvarande planförslag är därmed en bekräftelse på 
gällande stadsplan, att Brogatan på samma sätt som då, regleras som torg. Därtill sker också 
en utökning av området som får användningen Torg, i stråk österut och västerut från Brogatan.  
Inom användningen torg ingår gata, gc-väg, parkering, torghandel mm.  

Inför granskningen gjordes förtydligande av illustrationskartan och texten i planbeskrivningen 
vad gäller föreslagna förändringar för Brogatan. Syftet med att öppna upp Brogatan för 
fordonstrafik är att tillgängliggöra området ytterligare, med tanke på att Söder torg är ett 
utpekat område av stadsmässig karaktär. Fordon som kör in längs Brogatan ska passera i så 
kallad gångfart, vilket är ett trafiktempo som ger låga risker för oskyddade trafikanter och liten 
uppkomst av störande buller. Som referens kan gångfartsområdet vid restaurang Bryggargatan 
på Strandgatan användas. Inför granskningsskedet kompletterades planförslaget med en 
bedömning av nuvarande och framtida trafikmängd kring Söder torg/Karlgård. 

Synpunkten påverkar inte planförslaget. Synpunkten kan inte tillgodoses.  

Övriga synpunkter från samrådet har antingen tillgodosetts, bemötts eller betraktats som 
upplysningar. Se vidare samrådsredogörelsen för denna detaljplan. 

 

Lars Eriksson och Lina Wåhlberg, Butiken 3 

De kvarstående synpunkterna från samrådet är att sakägarna motsätter sig att biltrafik 
tillåts på torgytan samt att del av Krukmakargatan stängs för biltrafik.  

Kommentar: 

Användningen Torg finns i den nu gällande stadsplanen längs med Brogatan, precis som 
aktuellt planförslag också föreslår. Det innebär att kommunen redan idag kan öppna upp 
Brogatan för fordonstrafik i enlighet med gällande stadsplan (plankartan är dokumentet som 
är juridiskt bindande). Det som föreslås i nuvarande planförslag är därmed en bekräftelse på 
gällande stadsplan, att Brogatan på samma sätt som då, regleras som torg. Därtill sker också 
en utökning av området som får användningen Torg, i stråk österut och västerut från Brogatan.  
Inom användningen torg ingår gata, gc-väg, parkering, torghandel mm.  



SKELLEFTEÅ KOMMUN 
 
 
 

   

 
 
 
  

   

 

 
 

Sida 14(16) 

Inför granskningen gjordes förtydligande av illustrationskartan och texten i planbeskrivningen 
vad gäller föreslagna förändringar för Brogatan. Syftet med att öppna upp Brogatan för 
fordonstrafik är att tillgängliggöra området ytterligare, med tanke på att Söder torg är ett 
utpekat område av stadsmässig karaktär. Fordon som kör in längs Brogatan ska passera i så 
kallad gångfart, vilket är ett trafiktempo som ger låga risker för oskyddade trafikanter och liten 
uppkomst av störande buller. Som referens kan gångfartsområdet vid restaurang Bryggargatan 
på Strandgatan användas. Inför granskningsskedet kompletterades planförslaget med en 
bedömning av nuvarande och framtida trafikmängd kring Söder torg/Karlgård 

Kommunen håller inte med yttrandet om att endast en utfart för fordonstrafik från ett 
bostadskvarter skulle vara otillräckligt. Exempelvis finns det närbelägna området Nyckelgatan 
som endast har en utfart för biltrafik och som har fler bostäder än kvarteren vid 
Karlgårdsvägen, Krukmakargatan och västra delen av Villagatan.    

Vid en eventuell olyckshändelse har räddningstjänsten möjlighet och rätt att använda vägar 
som i normalfallet inte är ämnade för fordonstrafik så som gång- och cykelbanor för sin 
framkomlighet. Vid längre störningar i trafiken som exempelvis vid grävningsarbete i gatan 
finns möjlighet att leda om trafiken över torgytan vid Söder torg.  
 

Synpunkten påverkar inte planförslaget. Synpunkten kan inte tillgodoses.  

Maria Nilsson, Notarien 6 

Den kvarstående synpunkten från samrådet är att sakägaren motsätter sig att så kallad 
byggtrafik tillåts på Karlgårdsvägen.   

Kommentar:  
Byggtrafik bör anpassas så att så störningar och trafikfarliga situationer minimeras. Det går 
därmed inte att utesluta att även Karlgårdsleden behöver användas. Gällande eventuella 
störningar under byggskedet är detta något som styrs av miljöbalken. 
Exploatörer är skyldiga att ta fram en riskanalys avseende vibrationer inför byggnation samt 
bedriva byggarbeten på sin fastighet på så sätt att omkringliggande fastigheter, inkl. häckar, 
träd och staket mm. inte skadas. Fastighetsägare som får skador på sin fastighet har rätt att 
begära skadestånd från den part som orsakat skadan. 
 

Synpunkten påverkar inte planförslaget. Synpunkten kan inte tillgodoses.  

Johnny Andersson, Notarien 5 

Den kvarstående synpunkten från samrådet är att sakägaren motsätter sig att del av 
Krukmakargatan stängs för biltrafik.  

Kommentar: Kommunen håller inte med yttrandet om att endast en utfart för fordonstrafik 
från ett bostadskvarter skulle vara otillräckligt. Exempelvis finns det närbelägna området 
Nyckelgatan som endast har en utfart för biltrafik och som har fler bostäder än kvarteren vid 
Karlgårdsvägen, Krukmakargatan och västra delen av Villagatan.    

Vid en eventuell olyckshändelse har räddningstjänsten möjlighet och rätt att använda vägar 
som i normalfallet inte är ämnade för fordonstrafik så som gång- och cykelbanor för sin 
framkomlighet. Vid längre störningar i trafiken som exempelvis vid grävningsarbete i gatan 
finns möjlighet att leda om trafiken över torgytan vid Söder torg.  
 

Synpunkten påverkar inte planförslaget. Synpunkten kan inte tillgodoses.  
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Mikael och Marianne Johansson, Notarien 7 

Den kvarstående synpunkten från samrådet är att sakägarna motsätter sig att så kallad 
byggtrafik tillåts på Karlgårdsvägen.   

Kommentar:  
Byggtrafik bör anpassas så att så störningar och trafikfarliga situationer minimeras. Det går 
därmed inte att utesluta att även Karlgårdsleden behöver användas. Gällande eventuella 
störningar under byggskedet är detta något som styrs av miljöbalken. 
Exploatörer är skyldiga att ta fram en riskanalys avseende vibrationer inför byggnation samt 
bedriva byggarbeten på sin fastighet på så sätt att omkringliggande fastigheter, inkl. häckar, 
träd och staket mm. inte skadas. Fastighetsägare som får skador på sin fastighet har rätt att 
begära skadestånd från den part som orsakat skadan. 
 

Synpunkten påverkar inte planförslaget. Synpunkten kan inte tillgodoses.  

Övriga  
Marianne Jonelind, Notarien 10 

Den kvarstående synpunkten från samrådet är att fastighetsägaren motsätter sig att del 
av Krukmakargatan stängs för biltrafik. 

Kommentar: 

Den trafikberäkning som ingår i granskningshandlingarna gäller för trafikmängderna i 
området runt Söder torg i stort. Denna visar på en minskning av trafiken till följd av att 
Parkbron stängs för biltrafik och en ökning av trafik till följd av de projekt som genomförs och 
planeras i närområdet. Sammantaget visar trafikberäkningen på en mindre ökning av 
trafikrörelserna i området och en viss ändring av rörelsemönstren. Det är dock svårt att göra 
en exakt beräkning när flera förändringar genomförs samtidigt.  

Synpunkten påverkar inte planförslaget. Synpunkten kan inte tillgodoses.  

Övriga synpunkter från samrådet har antingen tillgodosetts, bemötts eller betraktats som 
upplysningar. Se vidare samrådsredogörelsen för denna detaljplan.  

 

Synpunkter som inte har tillgodosetts 
Följande har framfört synpunkter under samrådet eller granskningen som helt eller delvis 
inte tillgodosetts.  

 
Sakägare 

 Greger och Stina Rautila, Butiken 3 
 Arne Andersson, Butiken 3 
 BRF Söder torg, Butiken 3 
 Lars Eriksson och Lina Wåhlberg, Butiken 3 
 Maria Nilsson, Notarien 6 
 Johnny Andersson, Notarien 5 
 Mikael och Marianne Johansson, Notarien 7 
 Per och Thor Boström, Butiken 4, Söderkonditoriet Stigs AB, Boströms 

fastigheter AB 



SKELLEFTEÅ KOMMUN 
 
 
 

   

 
 
 
  

   

 

 
 

Sida 16(16) 

 Sune Renström, Notarien 4 
 

Övriga 
 Marianne Jonelind, Notarien 10 

 

Samhällsbyggnad 
Fysisk planering, plan 

 

 

Therese Kreisel  Frida Feil  Mats Andersson 
Verksamhetschef plan  Planarkitekt  Planarkitekt 

 

 


