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Inledning 
Skellefteå kommun har tagit fram en ny detaljplan för 
Söder torg.  

Planens syfte är att möjliggöra för bostäder och 
centrumverksamhet inom området Söder torg. Syftet är 
även att tillskapa en mötesplats och förstärka det nord-
sydliga stråket, som utgör en förlängning av centrala stan. 
Detaljplanen ska även säkerställa tillräcklig parkering 
samt friytor som bland annat behövs för områdets 
boendekvalitet och dagvattenhantering.  

Förslaget till ny detaljplan för Söder torg har varit ute på 
granskning 28 april – 19 maj 2022 och godkändes därefter 
för antagande av Bygg- och miljönämnden 2022-08-25. 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-10-04 
återremitterades detaljplanen till Bygg- och 
miljönämnden med minoritetsopposition.  

Återremitteringen motiveras med att hänsyn måste tas till 
de synpunkter som inkommit kring för få 
parkeringsplatser, både för verksamheter och boenden; 
samt att man gör om och tar hänsyn till ett större behov 
av parkeringar än vad som räknats med i detaljplanen.  

Det här PM:et förtydligar hur behovet av 
parkeringsplatser för boende och besökande i 
planområdet har hanterats i planförslaget.  

 

Tidigare 
ställningstaganden 
Skellefteå befinner sig just nu i en mycket expansiv fas. 
Nya företagsetableringar har skapat ett stort behov av 
tillströmning av arbetskraft, som i sin tur skapat en 
snabbt växande efterfrågan på bostäder. Skellefteå vill 
och ska växa. För att alla ska kunna trivas och utvecklas 
här långsiktigt behöver staden också växa med kvalité och 
på ett hållbart sätt. Ett led i stadens expansion, med 
bibehållen attraktionskraft för den centrala staden är att 
centrum med sitt utbud av butiker, service och 
restauranger växer och utvecklas även på södra sidan av 
älven. Den mest naturliga förlängningen av den centrala 
staden söderut är förstås att arbeta längs den axel som 
redan finns i form av Stationsgatan/Parkbron/Brogatan 
som redan idag binder ihop södra och norra sidorna av 
staden. Söder torg är den plats som blir först ut i att 
sprida centrala stadens urbanitet på ett mer tydligt sätt 
även på den södra sidan. En mer stadsmässig karaktär 
åstadkoms genom bland annat att Parkbron i framtiden 
kommer att stängas av för biltrafik och att gång- och 
cykeltrafik generellt ges en högre prioritet i området runt 
Söder torg.  

En utveckling av Söder torg mot en mer stadsmässig 
karaktär och exploateringsgrad är i linje med den 
fördjupade översiktsplanen för centrala stan. Den planen, 

som antogs av kommunfullmäktige 2016-10-18, pekar ut 
att området ska användas för “centrumverksamhet 
(handel, kontor, restaurang, café mm) samt bostäder”. 
Mötesplatsen Söder torg ska stärkas liksom gång-, cykel- 
och vegetationsstråken. Den fördjupade översiktsplanen 
pekar också ut att parkbron stängs av för biltrafik. 

 

Figur 1. Karta från den fördjupade översiktsplanen för 
Centrala stan från 2016. 

Den fördjupade översiktsplan för Centrala stan pekar ut 
följande pågående projekt angående parkeringsfrågor 
som också arbetas med i dagsläget:  

 Parkeringsnorm 

 Bygga parkeringshus i strategiska lägen 

 

Föreslagen detaljplan 

Utformning 
Detaljplanen föreslår, i likhet med nu gällande detaljplan 
för Söder torg, att ett område kring Brogatans norra ände 
ska ges användningen “Torg”. I övrigt möjliggör planen 
användningen bostäder och centrumverksamhet med en 
större och högre byggrätt än gällande detaljplan från 
1974.  

Vidare anger planbeskrivningen hur utformningen av 
Söder torg ska tillskapa den tydliga karaktär för området 
som i dagsläget saknas. Den nya bebyggelsen ska 
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förstärka och befästa Söder torg som Karlgårds och 
Sörböles centrum. Söder torg ska omvandlas till en 
mötesplats, en entré till stadsdelen och en ankarplats 
längs nord-sydstråket genom centrala stan. Stadsrummet 
utgör en förlängning av staden in mot centrum.  

Till detaljplanen är ett kvalitetsprogram framtaget. Se 
illustration av detaljplan ur kvalitetsprogram längst ned 
på sidan. 

Parkering 
Skellefteå kommun har ett trafikprogram (antaget av 
kommunfullmäktige 2020-01-28) som bland annat anger 
att stadsplaneringen ska utgå från täthet och 
funktionsblandning för att fler ska röra sig till fots, med 
cykel och resa kollektivt. Trafikprogrammet är ett 
vägledande dokument vid planering. Skellefteå är en 
kommun där det ibland finns behov av bil, och 
detaljplanen har därför tagit även behovet av 
parkeringsplatser för bilar i beaktande.  

Skellefteå kommun saknar för närvarande en 
parkeringsnorm och parkeringstal för bil för aktuell del av 
Centrala stan. Parkeringsbehovet för bostäder och 
verksamheter inom kvarteret har tagits fram i samråd 
med de om arbetar med att ta fram kommunens nya 
parkeringsnorm. 

I dagsläget finns inom detaljplaneområdet ca 62 p-platser 
på kvartsmark och inga på allmän platsmark 

 

Figur 2. Söder torg idag. 

Enligt föreslagen detaljplan är ingen specifik plats 
utpekad för parkering, men krav finns på olika 
parkeringstal beroende på vad som byggs. Enligt 
detaljplanen ska parkeringsbehovet för samtliga 
planerade bostäder lösas inom respektive kvarter (det vill 
säga på kvartersmark). För bostäder större än 35 kvm 
gäller att det inom fastigheten ska anordnas 
parkeringsplatser motsvarande minst 0,7 
parkeringsplatser per lägenhet. För lägenheter på upp till 
35 kvm gäller att det ska anordnas minst 0,5 
parkeringsplatser per lägenhet. Utanför centrala stan är 
parkeringstalet ofta högre. Parkeringstalen motiveras 
bland annat med att området ligger i centrala stan. Det är 
nära till alla sorters service. Det är gäller både service så 
som skolor (såväl grund- och gymnasieskola), universitet, 
vårdcentral och all den kommersiella service och alla 
arbetsplatser som finns i centrum.  

X 

Figur 3. Illustration i kvalitetsprogrammet tillhörande detaljplan för Söder torg. 

55-60 P-platser 
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För verksamheter gäller de parkeringstal som finns för 
respektive verksamhet (bilplatser/1000 kvm) för Centrala 
stan.  

SBB (Samhällsbyggnadsbolaget) innehar markanvisning 
för all kvartersmark inom planen förutom den som ligger 
inom Konditoriet 1. Översiktliga beräkningar för aktuell 
expansion inom planområdet har medfört ett 
parkeringsbehov för verksamheter på cirka 12 bilplatser 
och 15–20 cykelparkeringar. För bostäder har cirka 57 
bilplatser och 210 cykelparkeringar redovisats. 

Omedelbart utanför planområdet finns på fastigheten 
Butiken 4 den befintliga verksamheten Stigs konditori i 
egen byggnad, se krysset i ovanstående karta. 
Utgångspunkten är att parkeringsbehovet för privata 
verksamheter ska lösas inom den egna fastigheten. Inom 
fastigheten finns för närvarande 7 bilplatser för kunder 
till konditoriet. Personalparkering sker idag på fastigheten 
Butiken 2 med 7 bilplatser. Utöver dessa samnyttjas cirka 
20 bilplatser för kunder på en markparkering på 
fastigheten Butiken 1. 

Med en uppskattning av Samhällsbyggnad att cirka 70% 
av kunderna kör bil till konditoriet, vilket sannolikt är högt 
räknat, samt att cirka 25% sitter i serveringen minst 30 
minuter, bedöms parkeringsbehovet bli cirka 20 bilplatser 
för kunder. Detta innebär att utöver de 7 platser som 
finns inom fastigheten behövs ytterligare 13 platser. 
Dessa platser ryms inte inom den egna fastigheten och 
behöver därför ordnas på annan fastighet. De platser 
som hittills nyttjas på Butiken 1 blir med planförslaget 
inte tillgängliga. Utöver de p-platser som bedöms kunna 
ordnas inom Butiken 4 (Stigs konditori) planeras allmänna 
parkeringsplatser längs Brogatan. I illustrationskartan 
tillhörande planförslaget finns 8 parkeringsplatser 
illustrerade. Utöver de p-platser som bedöms kunna 
ordnas inom planområdet finns också möjlighet att 
parkera längs den del av Krukmakargatan som inte blir 
gång- och cykelväg. Kommunen utreder möjligheten med 
snedställda parkeringar. Placeringen utmed 
Krukmakargatan ger en god tillgänglighet. 

Behovet av personalparkeringsplatser bedöms klaras 
med de 7 platser som idag finns på fastigheten Butiken 2. 

  

Trafik 
Parkbron planeras att omvandlas till en gång- och 
cykelbro, vilket medför att biltrafiken som passerar 
genom Karlgård kommer att minska. En översiktlig 
bedömning av påverkan på trafikmängderna har 
genomförts. Bedömningen är att trafikmängden minskar 
med cirka 1000 fordon på Brogatan, Forskargatan och 
Bockholmsvägen och cirka 500 fordon på Slädgatan, 
Karlgårdsvägen (södra delen) och den centrala delen av 
Villagatan till följd av detta. Körvägar för den lokalt 
alstrade trafiken till/från boende i den västra delen av 
Karlgård kommer sannolikt att förändras när Parkbron 
omvandlas, oavsett om Krukmakargatan skulle fortsätta 

att fungera som idag. Bedömningen är att trafikmängden 
på den västra delen av Villagatan samt Karlgårdsvägen 
ökar, med cirka 100–150 fordon per vardagsdygn. 
Villagatans västra del har i dagsläget låga trafikmängder 
och bedöms även fortsättningsvis vara lågtrafikerad 
lokalgata. Inom västra Karlgård bedöms att 
trafikmängden på den södra delen av Karlgårdsvägen, 
Slädgatan och den centrala delen av Villagatan kommer 
att minska till följd av att Parkbron omvandlas.  

Sammantaget medför avstängningen för biltrafik på 
Parkbron och öppnandet av den nya Karlgårdsbron att 
området kring Söder torg kommer att ha en minskad 
biltrafik och att platsen inte längre kommer att vara en 
passage för bilister som har den norra delen av Centrala 
stan som målpunkt.  

 

 

Figur 4. Trafikökning på grund av exploateringar och 
förändringar i gatunätet anges i rött. Trafikminskning på 
grund av att Parkbron omvandlas anges i grönt. 

 
Slutsats 
Det finns en stor efterfrågan på bostäder i Centrala stan, 
vilket innefattar Söder torg. En del av efterfrågan kan 
tillgodoses genom förtätningar av bostadsbebyggelse och 
tillbyggnader av fler våningar på befintliga byggnader. 
Fler bostäder på detta sätt innebär samtidigt att 
möjligheterna att tillgodose de boendes parke-
ringsefterfrågan inom fastigheten blir svårare.  

Omedelbart utanför planområdet finns på fastigheten 
Butiken 4 en befintlig verksamhet som nyttjar delar 
parkeringsytan tillhörande Butiken 1. Det bedöms att 
verksamheten på Butiken 4 endast löser 7 av ett totalt 
behov av 20 parkeringsplatser inom den egna 
fastigheten. När parkeringsplatserna på Butiken 1 genom 
planförslaget inte längre är tillgängliga för Butiken 4 att 
nyttja finns enligt planförslaget i stället möjlighet att 
ordna allmänt tillgängliga parkeringsplatser inom 
torgytan. Möjlighet finns också för alla besökare till 
planområdet att nytta allmänt tillgängliga parkeringsytor 
längs Krukmakargatan.  
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Vi bedömer att parkeringstalet i detaljplanen är rimligt 
med avseende på att planområdet ligger så centralt. För 
besökande bedömer vi det möjligt att parkera både inom 
och utanför planområdet på allmän plats och 
kvartersmark. 
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