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Remiss: Motion från Hanna Gunnarsson (V) och
Mattias Horrdin (C) "Vi måste prata om
smågatstenarna!"
Sammanfattning
Från vänsterpartiet och centerpartiet har till kommunfullmäktige
inlämnats en motion ”Vi måste prata om smågatstenen”. Motionen
föreslår att en översyn ska ske avseende de styrdokument som berör
smågatsten i stadskärnan och att trafikerade stråk med mycket
busstrafik och cyklister ska ges annan markbeläggning.
Kommunkontoret har remitterat förslaget till tekniska nämnden
samt till byggnadsnämnden för yttrande.
Stadsbyggnadskontorets uppfattning är att smågatsten i stadskärnan
har ett stort kulturhistoriskt värde och bör finnas kvar som
markbeläggning, men att smågatstenen kan kombineras med andra
stenmaterial där så bedöms lämpligt av komfort- och
tillgänglighetsskäl.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-05
Yttrande från stadsantikvarien 2019-03-01
Motion 2019-01-08

Ärendet
Hanna Gunnarsson (V) och Mattias Horrdin (C) har till
kommunfullmäktige inlämnat en motion ”Vi måste prata om
smågatstenarna”. I motionen lyfts frågan om att det på vissa
gatusträckningar är svårt att ta sig fram på smågatstenarna.
Därför föreslås en översyn av de styrdokument som berör val av
markbeläggning samt att större gator där många stadsbussar och
cyklister färdas ska läggas om så att de har en gatubeläggning som
ger bekvämare och säkrare trafik.
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Stadsantikvarien har yttrat sig i ärendet och denne förespråkar att
smågatsten av kulturhistoriska skäl ska fortsätta att nyttjas i
stadskärnan. I särskilt trafikerade stråk eller vissa partier kan
alternativa stenmaterial nyttjas för ökad komfort och tillgänglighet.
Stadsbyggnadskontoret instämmer i stadsantikvariens yttrande att
val av markbeläggning på stadens golv är av stor vikt i den totala
upplevelsen av stadsmiljön. Smågatstenen är ett viktigt element i
stadskärnan och bidrar till Lunds unika karaktär.
I den fördjupade översiktsplanen för Lunds stad ”Värna och vinna
staden” behandlades olika teman där parker, gator och torg var ett
avsnitt. Planen antogs av kommunfullmäktige 2005-10-27.
Riktlinjer för stadens golv enligt den gällande planen är:


Markbeläggningen skall väljas så att staden är tillgänglig och
användbar för alla.



Där en tidsepok präglar såväl bebyggelsemiljö som
gaturummets gestaltning anpassas markbeläggningen till
denna tidsepok. I övriga fall är den estetiska bedömningen
vägledande.



I stadskärnan skall markbeläggningen bestå av natursten,
företrädesvis av smågatsten i kombination med grå
cementplattor.



Äldre markbeläggningar som t ex fältsten, granithällar på
trottoaren, storgatsten skall bevaras.



Cykelstråken skall tydligt framträda för att ge god
trafiksäkerhet och god orienterbarhet.

Tekniska förvaltningen arbetar även löpande med att finna lösningar
på hur man kan undvika sättningar i marken. Sättningarna beror
dock inte på val av stenbeläggning, utan på markens beskaffenhet.
Nyligen har en ny teknik införts för att åstadkomma starkare
överbyggnad vid underhåll och ombyggnad, tex på V Mårtensgatan,
Bredgatan och vid Bantorget och denna teknik har än så länge visat
sig fungera väl.
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Sammanfattningsvis är det stadsbyggnadskontorets
rekommendation att smågatsten ska fortsätta att användas som
markbeläggning i stadskärnan då detta är karaktärsbildande och
viktigt ur ett kulturhistoriskt och estetiskt perspektiv. Dock kan
smågatsten kompletteras med andra stenmaterial där behov finns.

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden föreslås besluta
att

som svar på kommunkontorets remiss motion ”Vi måste prata
om smågatstenarna” KS 2019/0023” överlämna denna
tjänsteskrivelse

Marcus Horning
Stadsbyggnadsdirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

Malin Sjögren
Stadsarkitekt

