Medborgarträff -Kronanvägen m. fl.
Tisdagen den 9 april 2013

ARBETET MED DETALJPLANEPROGRAM FÖR DEL AV KRONAN 1:1; KRONANVÄGEN M FL.

Fika med tillfälle att ställa frågor till politiker och kommunala
tjänsteman.

Första medborgarträff

Efter fika delades deltagarna i grupper. Varje grupp utrustades med ett
karta över området, post it lappar och vägledande frågor.

Syfte:
Tre medborgarträffar är inplanerade i arbetet med detaljplaneprogram
för Kronan 1:1, Kronavägen med flera. Syftet med medborgarträffar är
att involvera boende och andra som nyttjar de aktuella miljöerna i planprocessen, fånga deras synpunkter och kunskap och utöka deras möjlighet till insyn och påverkan.
Närvarande:
Boende i Kronan, Lerbäcken, Skurholmen och övrigra angränsande område, politiker från byggnads- och tekniskanämnden, Luleå kommuns
stadsbyggnadskontor samt tekniska förvaltningens avdelningar fastigheter och gata & trafik, miljökontoret och LLT.
Sammankallande:
Stadsbyggnadskontoret, Luleå Kommun
Mötets gång
Byggnadsnämndens ordförande Kaj Hedstigt hälsade närvarande
välkommen och inledde med en sammanfattning av mötets syfte och
kommunens arbete med delaktighet i planeringsprocessen.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteman förklarade att målet med första
mötet var att informera medborgarana om det påbörjade arbetet med
detaljplaneprogram för del av Kronan 1:1 Kronanvägen och att fånga
medborgarnas synpunkter, tankar och kunskap om området.
Förklaring om hur processen ska gå till. Detaljplanearbetet har uppdelas
i två etapper.
1. Arbetet med detaljplaneprogram
2. Detaljplanering av området
Under detaljplaneprogramarbetet kommer medborgarna att ges
möjlighet att under tre tillfälle (medborgarträff) ha möjlighet till
inflyttande och påverka Kronans framtid.

Medborgarna arbetade under 40 minuter resultaten har sammanställs i
tabeller som redovisas i denna dokument.
Mötet avrundades med en kort sammanställning om vad som händer
snarast och hänvisning till kommunens hemsida för mer information.
För att underlätta redovisning av materialet från medborgarträffen, har
synpunkterna uppdelas y fyra område
Synpunkter som berör vägen
Synpunkter som berör programområdet
Synpunkter som berör befintliga värde
Övrigt
Stadsbyggnadskontoret september 2013

Kronanvägen

Synpunkter/Huvudfråga
1.
Kronanvägen kommer att
utsätta barn för utökad trafik och fara på väg till skola,
kompisar, lekplatser och
frilufsområdena.

Antal

16

2

1

Synpunkter/delfråga

Kommentarer

Kräver säkert skolväg
Tidliga övergångställe

Trafiken kommer onekligen att öka i
området oavsett. Stadens utveckling
förutser att nya bostadområde byggs.
Bebyggelse förutser vägar.
Kommunens intentioner är att utveckla Kronan till en attraktiv hållbär
stadsdel där föräldrar och barnen
trivs.
Programmets syfte är att belysa, med
hjälp av medborgarna, områdets svårigheter och föreslå hållbara lämpliga
åtgärder.

Säkertställ passage mellan
Kvarnbäcken och Lerbäcken. Befintlig passage är
brant mörk och osäkert

Översynen av befintliga passage,
övergångsställe längs Skiljavägen ingår i arbete med detaljplaneprogram.

Skiljevägen blir en barrier
mellan bostadsområdena
om Kronanvägen byggs

En huvudendamål i arbetet med
detaljplaneprogrammet är att säkertställa att vägen inte får en barrier
effekt mellan bostadsområdena.
Kronanvägens huvudendamål är att
integrera staden och mäniskor, samt
ge förutsättningar för en hållbart
utveckling av område.

Kronanvägen

Synpunkter/huvudfråga

Antal

Synpunkter/delfråga

Kommentarer

15

Bygg ingen trafikled genom bostadsområdena

En mål med arbetet med detaljplaneprogrammet är att ge förutsättningar
för att Kronanvägen ska utformas
som en stadsgata. .Frågan bearbetas
i programmet

6

Prioritera kollektivtrafik
och gång- och cykelvägar

5

Utforma vägen för högst
30 km/tim

Hastighetsdempande åtgärder så
som begränsning av hastigheten
längs Kronanvägen kan bli aktuella
för att uppnå målet med att ge vägen
en stadskaraktär.

4

Bygg vägen med farthinder, gupp, rondeller mm

Samma som ovan

2.
Pressa trafiken mot de
stora trafikleder

Kommunens mål i översiktsplan
Program trafik och resor är att prioritera kollektivtrafik och gång- och
cykelvägar
Stadsbyggnadskontoret tar till sig
synpunkterna.

Kronanvägen

Synpunkter/huvudfråga

Antal

Synpunkter/delfråga

Kommentarer

2

Bygg färdigt befintliga
gång- och cykelvägar mellan Krona och Bredviken

I samband med detaljplaneprogrammet ses över behovet av gång- och
cykelvägar. Kommunen jobbar för
att det ska vara enkelt, tryggt och
trafiksäkert att cykla och vistas som
gående i trafiken

1

Flera trafikljus

Det finns flera sätt att reglera trafik i
korsningar. Antalet fordon och hur
dessa kör i en korsning avgör platsens utformning. Ofta är cirkulationsplatser att föredra då de också ger en
hastighetdämpande effekt.

Bygg förbifarter

Förutom att koppla ihop stadsdelar
behövs en väg för att Kronanområdets befintliga och framtida delar ska
knytas samman på ett bra sätt.

Gräv ner vägen i tunnel

Åtgärden är svårt att motivera för
Kronan.

1

1

Kronanvägen

Synpunkter/huvudfråga

Antal

Synpunkter/delfråga

3.
Här ni belägg för att detta är
nödvändigt

Kommentarer

Kronan en växande ny stadsdel. Vägen
är med i översiktsplanen som antogs i
maj 2013.
En analys av områdets och stadens
förutsättningar redovisar att vägen
behövs för att området ska utvecklas i
enlighet med kommunens mål. Frågan
bearbetas i detaljplaneprogrammet

13

1

Beskriv konsekvensrna
för Lerbacken och Kvarnbäcken

Beskrivning av konsekvenserna utgör
ett eget kapitel i detaljplaneprogrammet. Vi jobbar med frågan även under
medborgarträffarna

1

Hållbarhetsbedömning för
vägen. Social ekologisk
och ekonomisk

Vägen har stöd i kommunens ny översiktsplan. Program ”Plats för mer”.
Programmet hålbarhetsbedömdes,
resultaten av bedömningen redovisas i
områdetsrekommendationer och i programmet ”Plats för mer” sida 7 till 8

1

Vägen är en medbetet val
och är med på Vision 2050

Luleå kommun startade 2007 ett arbete
med att ta fram en långsiktig vision för
Luleås framtid. Det arbetet resulterade
i Vision Luleå 2050, ett visionsdokument som ger en bild av framtidens
samhälle som vi vill ha det, ett attraktivt, växande och hållbart Luleå.

Kronanvägen

Synpunkter/huvudfråga

Antal

Synpunkter/delfråga

Kommentarer

Kronan är en barntät område

Se kommentarer till synpunkt nummer 3

4.
Bygg inte vägen

6

5.
Omlokalisera vägen

Kronanvägen är viktigt för utvecklingen av stadsdelen Kronan. Målet
är arbeta fram alternativ som kan
möjliggöra en hållbart utveckling av
stadsdelen. Vägen integrerar stadsdelen och knyter Kronan med övriga
stadsdelar.

4

8

Via Skjutbanan

6

Flytta vägen västerut

Förslaget uppfyller inte målet med
att ge förutsättningar för komplettering med bebyggelse och integrera
Kronan och staden. Området utgörs
av Ormbergets - Hertsölandets naturreservat.

Att flytta vägen västerut innebär att
ytterligare en vägg byggs med konsekvenser att byggbär mark förloras,
grönområdet minskar i storlek och
möjligheten att uppnå en lämpligt
gestaltning för Kronanvägen minskar

Kronanvägen

Synpunkter/huvudfråga

Antal

4

2

1

Synpunkter/delfråga

Kommentarer

Via Kulturbyn, förbi
ÅVC central

Vägen finns med redovisat i programmet för Kronan 1:1, Kulturbyn,
Kronandalen. Förbindelsen kommer att
genomföras i samband med exploatering av Kronandalen.

Brett området mellan hus
och vägen, som till exempel på Hertsövägen. Flytta
vägen 15 meter väster ut.

Att flytta vägen västerut innebär att
ytterligare en vägg byggs med konsekvenser att byggbär mark förloras
och möjligheten att uppnå en lämpligt
gestaltning för Kronanvägen minskar

Annorda bullervallar mellan bostäderna och vägen

Kommunens bedömning är att bullervallar kommer inte att behövas. Frågan
kommer att utredas närmare i samband med detaljplanering.

För nära befintliga bostäder.

Kommunens arbete med detaljplaneprogrammet strävar efter att hitta
lämpliga lösningar för att minimera
störningar. Synpunkten beaktas.

6.
Vägen får inte försjutas öster
om Skiljevegen

1

Kronanvägen

Synpunkter/huvudfråga

Antal

7.
Oro för luftföroreningar

1

8.
Oro för tungtrafik genom
området

2

9.
Oro för ökad buller

4

10.
Redovisa bättre fordonsflöde
på den nya vägen.

1

Synpunkter/delfråga

Kommentarer

Med materialet som finns tillgängligt
om luftföroreningar i Luleå, bedöms
att risken för avsevärt ökning av luftföroreningar i området är liten.
Läs mer om luftföroreningar i kommunens hemsida http://www.lulea.
se/boende--miljo/klimat-och-miljo/
luften-i-lulea.html
Vägen är tänkt att utformas så att det
inte väljs av tung trafik som inte har
ett mål i området.

Frågan tas med i detaljplaneprogrammet och utreds närmare under detaljplanearbetet

De trafikprognoser vi tagit fram visar
att Kronanvägen öster om Armévägen
kommer att trafikeras av 7500 fordon/
dygn. Delen väster om Armévägen
kommer att trafikeras av 1500 fordon/
dygn. Siffrorna är högt räknade och
beskriver en framtid där vi är ”10 000
fler” samt kör bil i samma höga utsträckning som idag. Som jämförelse
trafikeras Kronbacksvägen idag av
7500 fordon/dygn och Hertsövägen
av 13 000 fordon/dygn.

Kronanvägen

Synpunkter/huvudfråga

Antal

Synpunkter/delfråga

1

Kortare resor, bättre busförbindelser.

1

Linbana

Kommentarer

11.
Bygg vägen

12.
Utred alternativa transportmedel

Linbanan utredes och las ner efter att
rapporten redovisat att förslaget inte var
ekonomisk hållbart.
En gång och cykelbro över Skurholmsfjärden är under utredning.

Område

Synpunkter/huvudfråga

Antal

Synpunkter/delfråga

Kommentarer

Bollplan, streetbasket, ishockey mm

Frågan arbetas under medborgarträffar. En enkel gräs- eller grusplan och
områdeslek planeras i grönområdet
mellan Kronanbacken och Östra Kronan.

1.
Saknar ytor för spontana lekar

5

2

2.
Gång- och cykelvägar

4

2

Bra lekplatser för barn i
olika ålder. Trivs barn, trivs Samma som föregående
föräldrar också

En nordsydlig gång planeras genom
Befintliga gång och cykelgrönområdet mellan Kronanbacken
vägar behöver kompletteras och Östra Kronan. I samband med detaljplaneprogrammet ses över behovet
av gång- och cykelvägar. Det ska vara
enkelt, tryggt och trafiksäkert att cykla
och vistas på gatuområde.

Bygg välfungerande och
säkra gång- och cykelvägar.
Till exempel på korsningen
Kronbaksvägen/Armévägen

Gång och cykelvägnät ses över inom
programområdet. Synpunkter om
befintliga cykelvägar utanför programområdet skickas till kommunens
tekniska förvaltningen för behandling.

Område

Synpunkter/huvudfråga

Antal

1

Synpunkter/delfråga

Kommentarer

Asfaltera gång- och cykelvägen mot Hertsön

Vi arbetar för att få till stånd en ny
cykelförbindelse mellan Kronan och
Hertsön längs Skiljevägen.

3.

’

Bevara och förstark befintliga
grönområden

1

Inga fler bebyggelse i områ- Kronan är kommunens mest centrala
det
markinnehav. Området har förutsättningar för att utveckla till en attraktiv
stadsdel

1

Förstark befintliga stigar
ochvärde på grönområdena.

1

Bevara bärskogen

Kommunen tar till sig synpunkten.
Grönutredningen 2004 pekar ut dessa
värden, som kommer att utvecklas i
kommande planering och projektering.

Syftet med detaljplaneprogrammet är
att peka ut områdena med stor värde
för rekreation och utevistelse som ska
bevaras och de som får bebyggas

Område

Synpunkter/huvudfråga

Antal

1

Synpunkter/delfråga

Kommentarer

Annordna en ankdamm på I grönområdet mellan Kronanbacken
våta/blöta område
och Kronanvägen föreslås att våtmarksområden bevaras för hantering
av dagvatten och för biologisk mångfald. Frågan utreds vidare i programmet.

4.

’

Fritidsintresse

1

Kronan saknar fritidsgårdar

1

Utveckla skidspåret under Synpunkter beaktas. Ett förslag till ny
kraftledningar Kronbaksvä- skidspår redovisas i första utkast till
gen/Armévägen
förslag till markanvändning för området

1

Utveckla stigarna som
Kommunen tar till sig synpunkten.
kopplar ihop bostadsområ- den bearbetas i detaljplaneprogrammet
dena med Ormberget

Programmet för del av Kronan 1:1,
Kulturbyn/ Kronandalen, redovisar
plats för skola och sporthall. Utrymme
för fritidsgårdas ska finnas i skolan
och sporthallen.

Område

Synpunkter/huvudfråga Antal

Synpunkter/delfråga

Kommentarer

5.
Tillåt inte biltrafik på gångoch cykelvägar

1

Det är inte tillåtet att köra bil på gångoch cykelvägar. Det är polisens uppgift
att stävja otillåten körning.

2

Förtätning av Kronan området ger
underlag för lokalisering av service i
området

6.
Området saknar en närbutik

7.
Förbättra belysning på Östra
Armévägen

Har inventerad befintligt Gång- och
cykelvägen längs Armévägen, samt passager däröver och konstaterad att de är
belysta. Vi anser inte att det finns behov
av ytterligare belysning för biltrafiken.
Ni är välkomna att lämna in en felanmäla på kommunens hemsida om synpunkten kvarstår. Beskriv gärna vilken
del av gång och cykelvägen det gäller

1

8.
Bygg mer på Kronan

1

Bättre underlag för kollektivtrafik.

Kommunen jobbar aktiv med frågan

Värde

Synpunkter/huvudfråga

Antal

Synpunkter/delfråga

Kommentarer

1

Kronan nära naturen och
centrum

Kommunens utveckligsplaner för Kronan strider inte mot denna synpunkt

1

Behåll tillgängligheten till
naturområdena

Beaktas

3

Grönytorna mellan Skiljevägen och befintliga bostäder används idag av barn
för lek

Frågan beaktas och bearbetas i förslaget till markanvändning

Behåll grönområdena mellan bostadsområdena. De
är av stor betydelse för
närboende.

Syftet med detaljplaneprogrammet är
att peka ut områdena med stor värde
för utevistelse och rekreation som ska
bevaras och de som får bebyggas

1.
Naturområde och gröna ytor

3

Värde

Synpunkter/huvudfråga Antal

Synpunkter/delfråga

Kommentarer

Ormberget stor tillgång.
Förstör inte det.

Ormbergets och Hertsölandets naturreservat berörs inte av detaljplaneprogrammet

1

Minska inte buffertzonen
mellan bostäder och skidspåret

Beaktas

1

Vi plockar bär i området
mellan kraftledningar och
Östra Kronan

Syftet med detaljplaneprogrammet är
att peka ut områdena med stor värde
för rekreation och utevistelse som ska
bevaras och de som får bebyggas

2

Bevara skidspåret den är
viktigt för alla

Syftet med programarbetet är även att
förstarka områdets befintliga värde

1

2.
Skidspåret

Riv inte skidsbron

Övrigt

Synpunkter/huvudfråga

Antal

1.
Flytta inte problemmen från
en plats till andra. Titta på
Knöppelåsvägen och Bakgatan

6

Synpunkter/delfråga

Med ny bebyggelse följer nya gator
och trafik. Kommunens intentioner är
Titta på Knöpelåsvägen och att bygga en gata som inte inbjuder till
Bakgatan
höga hastigheter och inte blir en barriär inom området. Vi jobbar för att
minimera de negativa påverkan från
vägen.

2.
Bygg vägarna först och hus
sen.

Kommentarer

3

Gör inte som på Östra Kronan

4

Otydlig information om
vägen vid marknasföring
av Östra Kronan

Av kommunekonomiska skäl byggs infrastruktur i form av gator ut allteftersom ett område växer. Kommunen ska
däremot arbeta för att fastställa viktiga
förvindelser i detaljplan.

3.
Känner mig lurad av kommunen.

4.
Bygg om Svartöleden.

4

Den har potentiell för att
omdimentioneras.

Kommunen tar till sig synpunkten

Visst kan Svartövägen upplevas onödigt bred. I samband med att kommunen anlägger ett nytt VA-nät längs
Skurholmsfjärden passar vi också på
att bygga om vissa delar av Svartövägen. Bland annat har vi tankar på att
bygga om korsningen med Kronbacksvägen till en cirkulationsplats.

Övrigt

Synpunkter/huvudfråga Antal

1

Synpunkter/delfråga Kommentarer

Genomfartstrafiken från
Kronbaksvägen bör styras
till Svartövägen

5.
Korsningen mellan Svartövägen och Kronbacksvägen
behöver förbättras

De senaste åren har vi byggt om Kronbacksvägen för att prioritera kollektivtrafiken framför biltrafiken.

Stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att arbeta med en detaljplan som
ska möjliggöra en förbättring av denna
korsningen

1

6.
Bygg norrleden

1

7.
Fick löfte om att Kronanvägen
skulle byggas när frågan om
bostäder på Östra Kronan var
aktuell

1

Lämna buffertzon mellan
bebyggelse och vägen

Norrleden är med i kommunens översiktplan som en lånsiktigt del av kommunens övergripande trafiknät

Övrigt

Synpunkter/huvudfråga

Antal

Synpunkter/delfråga

Kommentarer

Mindre utsläpp

Kommunen beaktar synpunkten

8.
Förkorta avståndet mellan
målpunkter. bygg inte återvändsgränder

1

9.
Tekniken går framot snart tar
el bilar över

1

10.
Mycket buller på Kronbacksvägen. Vill se bullerberäkningar

3

11.
Bygg en gång och cykelbro
över Skurholmen

1

Vägen är otrygg

Vissa delar av Kronbacksvägen har
idag höga bullernivåer. Kommunen arbetar enligt en bullersaneringsplan och
åtgärdar enligt en fastställd ordning.
De senaste åren har vi byggt åtgärder
på Kronbacksvägen för minska biltrafiken och dess hastighet.

Denna frågan utreds separat från detaljplaneprogrammet

Övrigt

Synpunkter/huvudfråga Antal

Synpunkter/delfråga Kommentarer

12.
Minska Trafiken generellt

2

1

Prioritera kollektivtrafik

Avgiftsfria lokaltrafik

Kommunens mål i den nya översiktsplan ”Program resor och transporter” är
att jobba för att få ner antal resor

Kommunen arbetar för att öka antalet
resenärer med kollektivtrafik. Frågor
som rör priser, rabatter och betalsystem
kommer att ses över tillsammans med
den Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten.

13.
Kronanbor behöver inga gänvägar till Hertsön eller Björkskatan.

1

Förutom att koppla ihop stadsdelar
behövs en väg för att Kronanområdets
befintliga och framtida delar ska knytas
samman på ett bra sätt.

14.
Använd pengarna från vägen
till at utveckla friluftsområden

1

Kommunen gör stora satsningar för att
utveckla Ormbergs frilutsområde och
naturreservat.

Övrigt

Synpunkter/huvudfråga

Antal

Synpunkter/delfråga

15.
Koppla LTU med centrum
istället

1

16.
Vi vill ha mera transparens i
processen.

1

Det bor inga studenter på
Hertsön

Informera om vad som pågår. Publicera det på nätet

Kommentarer

Det är viktigt att koppla ihop Universitetsområdet med hela staden.
Tillgänglighet och goda kommunikationer mellan stadsdelarna möjliggör
integration och förebygger segregation

Kommunen tar till sig synpunkten.
Medborgarträffar utgör en steg i försöket att få medborgarna att vara mera
delaktiga i planprocessen.
Info om vad som händer i arbetet med
Kronanvägen uppdateras kontinuerligt på kommunens hemsida.

17.
Öppna Björkskatavägen för
biltrafik

1

Frågan berör en väg utanför programområdet. kommunens tekniska förvaltningen tagit del av den.

1

Väghindret på Knöppelåsvägen kommer att vara kvar.

18.
Vad kommer att hända med
busshinder på Knöpelåsvägen?

Övrigt

Synpunkter/huvudfråga Antal

Synpunkter/delfråga Kommentarer

19.
Hur nära kraftledningar får
man bygga

Enligt Elsäkerhetsverket den minsta
tillåtna horizontel avstånd mellan högspänningsledning och byggnader eller
byggnadsdel är 10 meter på detaljplanelagda område.

1

20.
Vill ha en kvarterets pub i
området

1

Förutsättningar för service mm kommer
att bli bättre med en fullbygd Kronan.

21.
Bullersituation på Smedskroken.

1

Vi behöver mera plank

1

Stäng trafiken till ÅVC:n
och till punkthuserna

Vissa delar av Kronbacksvägen har idag
höga bullernivåer. Planket längs Smedkroken kan komma att förlängas om
trafiken ökar.

Utredningen som siktar på att hitta en
ny lokalisering för ÅVC:n pågår.

Övrigt

Synpunkter/huvudfråga

Antal

Synpunkter/delfråga

22.
Målet: attraktiv kollektiv
trafik

1

Hur tänker ni uppnå denna
mål.

Kommentarer

Kommunen arbetar kontinuerligt tillsammans med LLT, Länstrafiken och
den Regionala kollektivtrafikmyndigheten för att förbättra kollektivtrafiken
i Luleå. Det kan handla om införande
av nya linjer, upprustning av hållplatser eller förbättrad information.

Kollektivtrafiken kommer att utvecklas i takt med att Kronanområdet
växer. Är resandeunderlaget stort finns
också möjligheten till fler turer och
tätare trafik.
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Kommer det att bli direkt
linjer från området till centrum

1

Hur ska ni bevara och bebygga samtidigt?

Under detaljplanearbetet kommer en
inventering av områdets naturvärde
att upprättas. Utredningen kommer att
ligga till underlag för övervägning av
vilka området ska bevaras och vilka
får bebyggas.
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Nära Kvantum istället för
Kronan

Utredningar som möjliggör för förtätning av centrum pågår

23.
Motsägelser

24.
Bygg nära centrum istället

