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Vi bygger om Småbåtsgatan

Vi satsar på Ökad tillgänglighet

Nya trafiklösningar

Trevligare miljö

Nu har vi startat ombyggnationen i gatumiljön längs Småbåtsgatan. Området sträcker sig  
mellan bostadshusen Tutti-Frutti och de nya bostäderna i Kuststad. 

Längs gatan huserar även ett flertal verksamheter som påverkas av jobbet. Exempelvis,  
Restauranger, Ettans Båthamn, Röda Korset, Willys, OK/Q8 tankstation och Bygma.  
 
Busshållplats för linje 65 flyttas till hörnet mellan Stadsbyggnadsförvaltningen och  
Röda Korset under byggtiden. 

Arbetet pågår perioden november 2022 till november 2023.

Räkna med att det kommer att vara stökigt och bullrigt i hela området under projektets gång. 
Arbetstiden för entreprenörerna är  satta till vardagar 07.00 - 19.00

Ramp mot is/vatten

Rampen och genomfarten mellan land och vatten kommer inte direkt att påverkas av projektet. 
Skotrarna kommer under vintern att kunna använda upp/nedfart vid behov. Detta gäller även 
ned- och upptagning av båtar under båtsäsongen.  

Ställplatserna för husbilar vid södersidan om Granec påverkas inte direkt av bygget och hålls 
tillgängliga under hela perioden.

Den stora förändringen i området blir breddningen av Småbåtsgatan som gör att gatan 
utformas med längsgående parkering på ömse sidor om körfältet, gång- och cykelväg  
samt en trädrad på respektive sida om gatuparkeringarna. De träd längs gatan som  
tagits ner ersätts med nya i samband med återställningen i området.

Påverkan i hela området

Räkna med ändrade trafikflöden och trafikstörningar under ett större område under  
hela byggtiden. Förutom Småbåtsgatan kan vårt arbete även påverka Södra Smedjegatan, 
Södra Kungsgatan, Bangårdsgatan, Malmhamnsvägen, Svartholmskajen och  
omkringliggande mindre ytor. 
 
Följ anvisningarna på plats  och var extra försiktig i trafiken, oavsett om du går, cyklar  
eller kör bil. 

Håll dig ajour om jobbet

Vi uppdaterar informationen om projektet löpande på vår webbsida  
www.lulea.se/småbåtsgatan. Där finns även kontaktuppgifter och mer information  
om vad vi gör.


