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Inledning 

 

Översiktskarta som visar planområdets läge. 

Syfte och bakgrund 

Det här kvalitetsprogrammet för Söder torg är en del av planhandlingarna och syftet är att redovisa 

gestaltnings- och utformningskvaliteter för kvartersmark och allmän plats. I programmet ges exempel 
på utformning och exempel på lösningar som ligger i linje med plankartans bestämmelser, och som är 
vägledande vid kommande bygglovsprövning och genomförande. 

Kvarteren i området består främst av rester från gamla Sörböle med moderna inslag som bryter av, 

bland annat kvarteret Nipan, Campus och kvarteret Släden. På Söder torg har många 

handelsverksamheter försvunnit de senaste åren vilket resulterat i en mindre dragningskraft och att 

människor främst passerar området utan att stanna till. 

Den befintliga bebyggelsen inom planområdet består av flerbostadshus av typen lameller som är 

utformade med sadeltak, träfasader och varierade kulörer. Husen är placerade längs med Brogatan 

och bildar tillsammans med befintlig plantering ett stadsrum i nord-sydlig riktning. Utöver 

bostadshusen återfinns även tre verksamheter; en profilreklamkedja, en inredningsbutik och ett 

konditori. 

Den del av Brogatan som ligger inom planområdet nyttjas i dagsläget enbart som gång- och 

cykelstråk medan biltrafiken har Bockholmsvägen/Krukmakargatan som huvudstråk. Biltrafiken leds 

via Parkbron mot centrum och mot Skråmträskvägen i söder. Det finns en del planterade träd längs 

Bockholmsvägen/Krukmakargatan samt längs med Brogatan. 

CAMPUS 

CENTRUM 



Bildexempel och övriga illustrationer syftar till att ange en ambitionsnivå på kvalitet och karaktär och 

är inte en anvisning om exakt utförande. Det finns utrymme för andra utföranden, som i fråga om 

kvalitetsnivå är jämförbara med de visade exemplen. 

Vision för Söder torg 

Kring Söder torg eftersträvas en stadsmässig bebyggelsekaraktär. Faktorer som kan bidra till detta 

är funktionsblandning, ett sammankopplat gatunät och en förtätning.  

Den nya bebyggelsen kommer utgöra en viktig entré till Skellefteås centrum, från söder. Platsen är 

central på en axel som sträcker sig från järnvägsstationen i norr, via parkbron ochBrogatan, till 

travet. En genomtänkt arkitektur ska skapa ett intresse för platsen, som blir en förlängning av 

stadens centrum. Men Söder torg och ska också fungera som sitt eget centrum, som en lokal 

mötesplats för stadsdelarna söder om älven,Söder torg ska vara en plats som människor  kan känna 

stolthet och som ger dem tillhörighet till sitt närområde. Siktlinjer som definierats ska även 

genomsyra den fysiska planeringen. De är viktiga både för upplevelsen inom planområdet, men 

även när människor på olika sätt närmar sig platsen, men för den skull är det även viktigt med 

växtlighet och träd på torget. 

Mot Bockholmsvägen/Krukmakargatan i norr ges området en tydlig stadsmässig karaktär, där mötet 

mellan Söder torg och parkbron är särskilt viktigt. Torget innehåller träd/vegetation. Utöver 

verksamheter i bottenplan byggs bostadslägenheter runt torget. Brogatans södra del utformas för 

låga hastigheter.  



 

 

Illustrationskarta som visar på möjlig utformning av planområdet. 

 
Illustrationsbild som visar en ambition för torgets utformning. Källa: FOJAB arkitekter 



Utformning av kvartersmark 

Gestaltning och karaktär 

Området kring Söder torg har en ganska skiftande karaktär med bebyggelse från olika årtionden. 

Lägre tvåplanshus med sadeltak söder om området ansluter mot villabebyggelse i väster. 

Bebyggelsen närmast älven går upp i höjd i två relativt nya och mörka punkthus med skivfasad öster 

om Brogatan, intill äldreboendet i ljus puts på västra sidan Brogatan. Utformningen av Söder torg ska 

skapa den tydliga karaktär för området som i dagsläget saknas. 

Den nya bebyggelsen ska förstärka och befästa Söder torg som Karlgårds och Sörböles centrum. Det 

är av största vikt att de nya bebyggelsekvarteren har en, i volym och karaktär, sammanhållen 

arkitektur för att skapa en tydlig och harmonisk fond till torget.  

Det är i gatunivå vi till vardags rör oss och det är så vi möter byggnaderna i planområdet. Därför är 

utformningen av fasaderna i gatunivå är extra viktiga för att skapa en tydligt stadsmässig känsla som 

är intressant och levande och gör torget till en trygg och trivsam plats under alla årstider. Genom att 

låta arkitekturen i sin gestaltning knyta an till kvartersstaden i Centrala stan, norr om älven, stärks 

relationen mellan de centrala stadsdelarna på södra och norra sidan av älven. Byggnadernas 

utformning, skala och karaktär ska upplevas som en naturlig förlängning av Skellefteås centrum. Det 

är därför en fördel att till exempel arkitektoniska element, exteriöra material och/eller kulörer 

medvetet inspireras av bebyggelsen på norra sidan älven snarare än omgivande bebyggelse runt 

Karlgård som generellt inte har samma stadsmässiga karaktär som eftersträvas för Söder torg.  

Balkonger tenderar att bli ett dominant inslag. Det är därför viktigt att utformning och gestaltning 

inordnas naturligt i fasadernas uttryck. Balkonger inordnade i fasadlinjen med indragningar är att 

föredra mot allmän platsmark, men balkonger tillåts enligt planbestämmelser att kraga ut upp till 

0,8 meter. 

Inglasade balkonger bör utföras på ett sådant sätt att det tydligt skiljer mellan räcke och eventuella 

glaspartier. För inglasade balkonger ska ett ramlöst inglasningssystem användas.. Balkonger på 

fasader mot gårdsmiljö kan behandlas på ett friare sätt och skapa möjligheter till en känsla av att 

gården fortsätter vertikalt upp efter fasaderna. 



 

 

Vyer som visar hur kvartersmarken i det västra och östra kvarteret kan exploateras.  

Källa: Nordmark & Nordmark arkitekter 

  



Den nya bebyggelsen kan ses som en nutida årsring i Skellefteås byggnadshistoria. Lämpliga material 

på fasader är tegel, trä, skiffer eller natursten och puts med inslag av glas och plåt i detaljer. 

Kulörskalan ska fungera ihop med de varma tonerna från 50-talsstaden i rött samt gula nyanser men 

kopplar också an till den nutida årsringen med bebyggelse i materialens mer naturliga färgtoner som 

corténstål, trä i naturlig nyans eller infärgat med synlig trästruktur samt stenmaterial. Detaljer får 

gärna vara lekfulla och visa attityd. 

Planområdet för Söder torg består av tre nya kvarter i en kombination av punkthus och lamellhus 

som med sin placering tydligt ramar in torget samtidigt som de fångar upp befintliga riktningar och 

siktlinjer i vägar, stråk och byggnader. Med denna placering blir stadsrummet och torget tydligt 

inramat och stadsmässigt samtidigt som upplevelsen blir ljusare och öppnare än vad en traditionell 

och mer sluten kvartersstruktur hade varit i detta läge. 

 
Situationsplan som visar ungefärligt hur kvartersmarken i det västra och östra kvarteret kan exploateras. Källa: 

Nordmark & Nordmark arkitekter. 

I kvarteret längst i söder och kvarteret i väster medges fristående byggnader i fyra våningar.  

Gårdarna ligger i markplan och rymmer friyta för boende, parkeringar för bilar och cykel och 

grönska. 

Kvarteret i nordöst består av en högdel på åtta våningar och ett lamellhus på fyra våningar som 

binds ihop av en gemensam bottenvåning med en gårdsyta ovanpå. Högdelen markerar Söder torgs 

läge på håll och förankrar platsen som en knutpunkt i centrala Skellefteå. Byggnadens höjd 

förstärker även den viktiga axeln Stationsgatan-Parkbron - Brogatan. Den höga höjden kräver att stor 

omsorg läggs vid färgsättningen, val av exteriöra material och gestaltningen där exempelvis 



takutformningen och balkonger är av stor vikt. Med fördel kan väljas taklutning för framtida solceller. 

Denna byggnad tillåts kliva in på Brogatan och manifestera Söder torg som ett centrum på södra 

sidan älven. Tillsammans med punkthuset i fyra våningar på västra sidan om Brogatan samspelar 

volymerna på håll och ramar in siktlinjen vidare mot travbanan vid Brogatans södra ände..  

Hörnen på dessa volymer som möter parkbron ska ges omsorg och vara uppglasade för att kännas 

trygga, varma och inbjudande. Hörnet på 8-våningshuset där indrag finns i markplanet bör förses 

med entré till bostäderna i huset. 

Sockelvåningarna i de nya kvarteren ska utformas med extra omsorg kring detaljer. Entreér bör vara 

generöst uppglasade och belysta. Fasadmaterialet i gatunivå är avvikande antingen i material, kulör 

eller starkt förändrad struktur jämfört med våningarna ovanför. Där entréplanet har parkering i 

direkt anslutning mot fasad ska fasaden göras som en arkitektonisk konstnärlig utsmyckning där 

belysningen spelar en huvudroll. 

Viktigt vid utformning är att tänka på placering av fläktar från restauranger och verksamheter som 

både kan ge problem med buller och matos. 

Gårdar 

Bilparkeringen för de norra kvarteren anordnas i det nordöstra kvarterets markplan. Detta gör att yta 

på gårdarna frigörs för lek, rekreation och grönska för de boende i kvarteren. Gårdarna ska utformas 

så att de upplevs trygga och inbjudande. Den upplyfta gården ger en naturlig avgränsning mellan 

den privata gårdsmiljön och det offentliga torgrummet och skapar intressanta rumssamband på 

höjden. 

Utformning av allmän plats 

Mötesplats och rumsbildning 

Söder torg ska omvandlas till en mötesplats, en entré till stadsdelen och en ankarplats längs nord-

sydstråket genom centrala stan. Platsen ska ramas in med nya byggnader som inrymmer blandade 

funktioner, såsom restaurang, uteserveringar, kontor och butiker, som bidrar till platsens 

attraktivitet. För att skapa detta är det av stor vikt att såväl byggnader som markplanering 

samordnas och genomförs på ett sådant sätt att syftet med platsen uppnås. 

I planområdets mitt skapas ett torg genom att nya bostäder och centrumverksamheter byggs, med 

entréer och uppglasade fasader som vänder sig mot torget. Stadsrummet riktar sig främst i nord-

sydlig riktning och utgör en förlängning in mot centrum. Lekplatser, bänkar, avskärmande växtlighet, 

gärna öppna dagvatenlösningar och inslag av offentlig konst bidrar till att platsen blir trivsam och 

välutnyttjad. Det är angeläget att betrakta torget som ett sammanhängande stadsrum med ett och 

samma markmaterial , som bör utgöras av natursten eller betongmaterial och inte av asfalt.   

Planteringar, sittplatser, belysning mm bör medvetet hanteras så att torgets rumslighet förstärks. 

Trappa/ramp kan göra det möjligt att nå bostädernas innergårdar från torget.  



 
Inspirationsbild som visar en ambition för torgets utformning. Källa: FOJAB arkitekter. 

  



Växtlighet och dagvatten 

I stadsmiljön har vegetationsytor (gröna ytor) stor inverkan och betydelse. Finns det förutsättningar, 

bidrar vegetationsytor och vegetation med många positiva spekter, exempelvis: 

• Renar luft och dagvatten 

• Vegetation i stadsmiljö har en viktig roll i minskningen av koldioxidutsläpp och är en viktig del 

i att bromsa klimatförändringen.  

• Vegetation minskar oönskade ljud i stadsmiljö. 

• Omhändertagande eller fördröjning av dagvatten 

• Skuggning vid somrarnas värmeböljor 

• Bidrar till bättre hälsa och livskvalitet för både djur och människor 

 
Bild som visar ett gott exempel av samspelet mellan belysning, träd, vatten och vegetation. Bild: Mostphotos. 

Inom torgytan kommer träd att planteras på den mark som förblir i kommunal ägo. Omfattning och 

val av arter kommer att preciseras i projekteringen av allmän platsmark. Formklippta träd är ett 

effektivt sätt att ge ett stråk eller en plats en tydlig stadsmässig prägel. Träden kan fungera som 

rumsavskiljare och att tydligöra stråk. En annan positiv effekt är att ett trädplanterat stråk har en 

hastighetsdämpande effekt eftersom stråket uppfattas som smalare. Dessa träd kan länka samman 

grön- och stråkområden och därmed i viss mån fungera som biologiska spridningskorridorer för 

trädlevande insekter. För att inte störa siktlinjen kan lägre växter väljas, alternativt smala träd (tex 

pelarrönn) eller klängväxter som antingen växer på fasad eller växer på ett växtstöd eller pergola (tex 

vildvin eller pipranka). 



I dagvattenstrategin, som är beslutad av kommunfullmäktige står det så här: Dagvatten ska nyttjas 

som en positiv resurs i stadsbyggandet till exempel för att höja naturvärden och biologisk mångfald, göra 

områden estetiskt tilltalande och skapa möjlighet till förströelse och lek.  

Dagvatten från planområdet ska i möjligaste mån omhändertas lokalt och med fördel i ett så kallat 

öppet dagvattensystem. Lokalt omhändertagande av dagvatten kan genomföras på olika sätt. På rätt 

plats och med rätt förutsättningar kan dagvattenhanteringen utformas på ett estetiskt tilltalande sätt 

och utgöra ett positivt inslag i torgmiljön. I en stadsmässig miljö såsom den här, kan exempelvis en 

dagvattenkanal få ett stramt, hårdgjort utseende medan den i en park kan gestaltas med öppna 

dagvattenlösningar.  

En annan positiv effekt av lokalt omhändertagande är att dagvattnet renas, luftas och rinner genom 

marken innan det når slutrecipienten Skellefteå älv. Omhändertagande av dagvattnet inom 

planområdet föreslås att utföras på olika sätt: 

• Dagvatten inom planområdet ska i första hand omhändertas lokalt. Detta kan ske genom ett 

synligt system, så kallat öppet dagvattensystem som bildar ett vackert inslag i stadsmiljön 

och även fördelaktigt ekologiskt. 

• Genomsläppliga rutor (exempelvis på parkeringsplatser) med marktäckande planteringar, 

trädgaller/ eller grus kan vara lösningar för att säkerställa att dagvattnet infiltreras samt att 

träden får luft och vatten.  

• En annan lösning för lokalt omhändertagande av dagvattnet kan vara fördröjning genom 

vattenlek och infiltration inom lekytor (se bild nedan). Inom planområdet finns möjlighet till 

anordning av olika lekplatser på kvarters mark och allmän platsmark. Lekplatser ska utföras 

på ett sätt som fördröjer dagvattnet. 

• Så många hårdgjorda ytor som möjligt ska byggas med lutning mot dagvattenhanteringen. 

 

 

 
 Illustration som visar exempel på vattenlek i det offentliga stadsrummet. 



Möblering, konst- och utsmyckning 

Konst och kultur är identitetsskapande för individen och staden. Den offentliga konsten finns 

tillgänglig för alla oavsett tidpunkt och ärende. 

Torget ska omfattas av en tydlig möblering där objekten gärna ska kunna användas på fler än ett 

sätt. Det ska erbjuda sittplatser i både sol- och skuggläge. En större lekskulptur/ett konstverk kan 

t.ex. få en central plats på torget. Cykelställ koncentreras till entréer med publika verksamheter.  

En konstnärlig gestaltning som når flera olika målgrupper skapar en dynamisk, spännande och 

intresseväckande miljö för alla att vistas i. Med fördel kan också Söder torg utformas på ett sätt som 

skapar flexibilitet i användningsmöjligheterna. 

För att skapa identitet och engagemang så kan det vara viktigt att medborgarna erbjuds möjlighet 

att delta såväl i framtagande av konstverk/konstnärliga gestaltningar som i tillfälliga arrangemang 

och installationer.  

  
Från vänster bild på konst. Källa: FOJAB arkitekter. Från höger, nuvarande staty på Söder torg 

 

Lek och aktiviteter  

För att Söder torg ska bli en lokal mötesplats krävs det att det finns möjligheter för aktiviteter i 

anslutning till torget. Exempel på aktiviteter för människor i olika åldrar som Söder torg skulle kunna 

inrymma är boule, schack, pingis, vatten- eller klätterlek. Ytor  för tillfälliga aktiviteter som loppis, 

torghandel, julgransförsäljning med mera är självklara inslag på ett torg. 



 
 

 
Inspirationsbilder av lek och aktiviteter på torget. 

 

Belysning 

De offentliga platserna spelar en viktig roll i stadsstrukturen, både som mötespunkter och som 

symboler för staden. Det är ofta de offentliga platserna männsikor orienterar sig efter, det är här vi 

slår oss ner, stannar upp, stämmer möte eller uppehåller oss. Därför kräver offentliga platser som 

Söder torg extra omsorg vad gäller belysning.  



Upplevelsen av torget under dagtid skiljer från den på kvällen och natten. Under mörkare timmar 

syns inte längre rummets omgivande ’’väggar’’ och kan därmed bli svårt att uppfatta. Genom att 

belysa omgivande väggar, till exempel fasader eller träd, får vi lättare en uppfattning om rummets 

storlek och form. Både en allför mörk och en alltför starkt upplyst fasad kan splittra rumsupplevelsen 

på ett torg. En lyckad torgbelysning innebär att överblicken är god, men ljusnivåerna kan med fördel 

vara låga. Platsen kan då bli mer behaglig att vistas på. 

Planområdets belysning ska skapa trygghet och god orienterbarhet, den ska tydliggöra passager och 

gångstråk, vilket kan öka trygghetsupplevelsen och tillgängligheten i området. Att beakta 

trygghetsaspekten vid belysning är ett bra sätt att arbeta med jämställdhet.  

Det ska även finnas stämningsfull belysning som ger karaktär åt torget över dygnets och årets olika 

växlingar. Belysningen kommer utformas i projekteringsskedet. 

 

Integrerad och lekfull belysning. Källa FOJAB arkitekter. 

Gator och stråk 

Norra Brogatan  

Gående och cyklister ska känna sig inbjudna att nyttja gatan och ges möjlighet att röra sig fritt utan 

att bli hindrade av motorfordon. Biltrafiken hastighet hålls nere med hjälp av  gaturummets 

utformning och möblering. Gaturummet/torgytan i norr utformas med möbler/utrustning och ytskikt 

på ett sådant sätt att gatan tydligt uppfattas som en gemensam plats. Exempel på möblering kan 

vara sittplatser, grönska och annan gatuutrustning. Tillräckligt stor omöblerad yta ska finnas så att 

det ska vara ett torg som möjliggör för räddningstjänst, renhållnings-/snöröjningsfordon och 



leveranser kan ta sig fram. Hela Brogatan i norra delen av planområdet kan vara utformad med ett 

gemensamt ytskikt/”golv”. Gående ska kunna orientera sig och röra sig längs fasad eller via ledning 

av möblering, ledstråk etc.  

Södra Brogatan  

I södra delen av Brogatan kan markbeläggningen varieras beroende på behov och funktion. I södra 

delen av Brogatan ska det finnas genomtänkta stråk med god framkomlighet, tillgänglighet och trygg-

het för cyklister, barn, äldre och personer med funktionsvariation. I södra delen av Brogatan ska det 

även vara möjligt med markparkeringar. Området med användningen torg ska signalera att 

fordonstrafikanter befinner sig på en yta för gående och att det ska vara låga hastigheter. 

 

 
Inspirationsbild av torget. Källa: FOJAB arkitekter 

Bockholmsvägen 

Bockholmsvägen fungerar för angöring till bostäder och andra verksamheter i kvarteren. Gatan har 

gångbanor på ömse sidor av dubbelriktade körbanor. Gatan ska ha tydlig prägel av bostadsgata och 

utformas på ett sätt som får bilister att hålla låg fart.  

Krukmakargatan 

Den del av Krukmakargatan som omfattas av planen stängs av för biltrafik och ska fungera som 

huvudnät för gång- och cykel. Här skadet vara möjligt att cykla i lite högre hastighet.  



Drift och underhåll 

Gatubeläggningen måste vara slitstark och enkel att underhålla. Vid drift- och underhållsåtgärder ska 

gällande markbeläggningsplaner samt tillgänglighetsaspekter beaktas. Likväl som för drift ovan jord 

måste hänsyn tas till underjordisk infrastruktur i fråga om materialval, placering av träd, konstverk, 

planteringar mm. Om insats på befintligt ledningsnät skulle behöva göras så kan det inte accepteras 

återställningskostnader som avviker från ”normala” kostnader. 

Markbeläggningen ska underlätta tillgängligheten för dem som har fysiska funktionshinder. 

Rullstolsburna och personer med nedsatt rörlighet ska kunna ta sig fram utan att passera höga 

kanter. Det ska finnas gångstråk som är fria från hinder, där personer med nedsatt synförmåga får 

hjälp av naturliga ledstråk såsom fasader, kantstöd, planteringar m.m. för att orientera sig. I 

gatstensytor och grusytor anläggs släta gångstråk som på ett naturligt sätt ingår i miljön. Längs- och 

tvärlutningar anpassas i möjligaste mån för att underlätta för rullstolar och rollatorer. Gatornas 

utformning ska göra det tydligt och lättframkomligt för gående, cyklister och övriga trafikanter.  

Medverkande  

Kvalitetsprogrammet för Söder torg är en del av planhandlingarna och har upprättats av 

Samhällsbyggnad Skellefteå kommun, SBB och Nordmark & Nordmark Arkitekter. 
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