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Vy längs Universitetsvägen från öster. Foto White.
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1.

Planens bakgrund, syfte och huvuddrag

Planens huvudsakliga syfte är att det ska vara möjligt att bygga student och forskarlägenheter inne i delar av Campus-LTU samt att ge rätt till sportverksamhet och mindre publikverksamhet i delar av Campus.
Ett under lång tid stort behov av nya student och forskarlägenheter har efter förändrade regler för universitets fastighetsägare gjort det möjligt att bygga dessa inom Campusområdet.
Efterfrågan av just Campusnära boenden är stort och, men omfattning och placering ska inte
långsiktigt riskera förändringar av universitets verksamheter.
Verksamheter har under åren flyttat runt inom Campus och sport och kårverksamhet har
landat i områdets östra hörn. Sportverksamhet och vissa andra tjänster har även det med
åren gjorts tillgängligt för andra utanför universitetsverksamheten. Dessa publika verksamheter får med planen tillåtlighet.
För de nya studentbostadsändamålet har utformning och skala särskilt beaktats då det ligger
inom Campusområdet med sina speciella karaktärer.

2.

Planområdets läge och areal

3.

Planförfarande och tidplan för planarbetet

Planområdet är beläget på Porsön och i Campus-LTUs sydvästra hörn. Arealen är knappt 3
hektar

Detaljplanen handläggs i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) och med standardförfarande. Granskning/underrättelse förväntas under hösten och antagande vid årsskiftet.

Porsö centrum
Kvarter F

Kvarter E

Kvarter D

Kvarter C

Kvarter B

Karter A

Utsnitt ur primärkartan
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4.

Handlingar

Planhandlingar
• Plankarta med bestämmelser och illustration.
• Planbeskrivning (denna handling) (ev.) med miljökonsekvensbeskrivning enl. 6 kap. miljöbalken (bilaga)
Plankartan och planbestämmelserna är juridiskt bindande. Planbeskrivningen och illustrationskartan utgör komplement till plankartan och planbestämmelserna, men saknar egen
rättsverkan.

Övriga handlingar
Under planarbetet har dessutom följande handlingar upprättats:
• Grundkarta
• Preliminär fastighetsförteckning

Utredningar och underlag
Övriga utredningar (som inte bifogas)
PM Geoteknik Studentbostäder Tyréns, 2016-03-02
Parkeringar inom Campus och specifikt för Student- och forskarbostäder kvarter B,
SBF, 2016-07-01

PL 414

a 317
PL 186
planområde

Planmosaik

4

a 312

5.

Tidigare ställningstaganden

Planer
Översiktsplan
I gällande översiktsplan (antagen av Kommunfullmäktige 2013-05-27) är prioriteringen att
området ska användas till campusområde där det främst ska vara byggnader och anläggningar för universitetets verksamhet.
Programmen skriver om universitets betydelse för orten och regionen och vikten av tillräckligt med bostäder för studerande.
Nya studentbostäder anses överstämma med översiktsplanen varför inget detaljplaneprogram ha gjorts.

Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser
Planen berör eller tangerar områden med gällande planer enligt nedan:		
Nr

Namn

Laga kraft

Lantmäteriet

PL 186

Porsön

1996-11-04

25-P97/27

A 317

Porsöområdet (Lillön, Centrum, Högskoleomr) del 1974-02-14
av Porsöudden

25-NLÅ-8163

I gällande detaljplan PL 186 är användningen betecknad med S - Skola, respektive A- allmänt
ändamål. Byggrätten medger en byggnad med höjden 14 meter.

Kommunala beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-01-25 § 41 att ge stadsbyggnadsnämnden i
uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Porsön 1:405.

Riksintressen
Planområdet berörs av riksintresse för turism och friluftsliv enligt miljöbalken 4 kap § 2.
Kustområdet är i sin helhet dessutom av riksintresse enligt miljöbalken 4 kap § 1. Bestämmelserna om riksintressen i miljöbalkens 4 kap. utgör dock inte hinder för utvecklingen av
befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. Planområdet omfattas även riksintresse
för totalförsvaret miljöbalken 3 kap § 9 med avseende på att området ligger inom stoppområde för höga objekt. Planområdet ligger inom sammanhållen bebyggelse vilket innebär att
som högt objekt räknas objekt högre än 45 meter. Detaljplanen reglerar bebyggelsens höjder
genom högsta nockhöjd i meter. Planen möjliggör inte byggnader högre än 45 meter varför
planen inte bedöms strida mot riksintresset.

Strandskydd, miljökvalitetsnormer (och ev. andra förordnanden enl. MB)
Området ligger inte inom strandskyddat område. Genomförande av detaljplanen bedöms
inte leda till försämrad luftkvalitet i stadsdelen, ökat trafikbuller eller försämrad vattenkvalitet i närliggande vattenmiljöer.
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Bedömning av betydande miljöpåverkan
Enligt 6 kap. 11§ Miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning av planer och program om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en separat miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. För att avgöra om det finns
risk för att detaljplanens genomförande medför betydande miljöpåverkan görs en bedömning om risk för betydande miljöpåverkan (så kallad behovsbedömning).
Kommunen har tagit ställning till att planen inte innebär risk för betydande miljöpåverkan.
Upprättandet av ny detaljplan för planområdet bedöms inte innebära risk för miljö eller för
människors hälsa och säkerhet, varför en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas i samband med detaljplanen. Samråd gällande miljöbedömning sker med länsstyrelsen i
samband med samråd för detaljplanen.

6.

Detaljplanen

Markägoförhållanden
Akademiska hus är fastighetsägare för hela planområdet.

Naturmiljö
Planområdet är i sin västra del en obebyggd del av Campusområdets kärna och i den östra
delen ett till största delen bebyggt Campuskvarter. På båda sidorna om Geogränd finns idag
ett antal stora tallar och inne i kvarter B även grupper av lövträd.
Höjdmässigt lutar marken från 7,0 - 8,0 meter uppe längs Regnbågsallé ner till 3,4-3,6 meter i
kvarter B:s södra sida och 4,0 - 4,5 meter i kvarter C: södra del. Hårdgjorda ytor är gator och
parkeringar. Inga utpekade särskilda naturvärden finns. Men uppväxta träd bör bevaras för
att ge möjlighet till skugga där så är möjligt.

6

Marken
Geotekniska förhållanden
Markförhållanden undersöktes 1976 och en bedömning är gjord utifrån dessa undersökningar och sammanfattas här. Utförda sonderingar stoppade på mellan ca 2 och 5 meters djup
under den ursprunglig marknivå. Grundast är det i södra delarna av området som angränsar
till Universitetsvägen och punkterna som gränsar mot Regnbågsallén i norr är djupast. Inget
berg har påträffats. Enstaka block ses i markytan öster om Geogränd.
Översta 1-2 metern utgörs av lerig silt på sandig, siltig morän. Siltjordens lagringstäthet är
lös i ytan och medelfast mot moränen. Moränens lagringstäthet är medelfast till fast. Cirka
1 meter organisk jord (torv) finns i det undersökta områdets sydvästra del närmast Universitetsvägen, detta område är väster om planerade byggnader där syns att vatten ibland står i
dagen. Att organisk jord finns i södra delen av planerad byggnad kan inte uteslutas.
Planerad byggnad i kvarter B bedöms kunna grundläggas på platta på mark.
Inga kända förekomster av markföroreningar finns i området och risken för radon är bedömd till normal eller låg.
I förändringar som infördes i Plan och bygglagen år 2008 betonas vikten av att kommunen
i sin planering också tar ansvar för långsamma katastrofer. Skred och översvämningar är
sådana långsamma katastrofer. Inga förhöjda risker för skred eller ras finns i området.

Vatten
Geohydrologiska förhållanden risker för höga vattenstånd
Grundvattennivån varierande mellan ca 2,0 meter under markytan i norr mot Regnbågsallén och stiger söderut till att vara i marknivå närmast Universitetsvägen. Avrinningen är mot
Björkskatafjärden.
Planområdet ligger ca 300 meter från Björkskatafjärden. Luleå kommuns riktlinjer för klimatanpassning (2015-01-12) anger att högsta vattenståndet förväntas år 2100 nå +1,90. Markanläggningar, byggnader och övrig infrastruktur ska utformas att vara översvämningssäkra
upp till +2,50 meter i RH 2000. Utifrån karteringarna i rapporterna ”Klimatförändringar i
Norrbottens kommuner” (Länsstyrelsen i Norrbottens län 2013) och ”Skyfallsmodellering
tätorter Norrbottens län” (Länsstyrelsen i Norrbottens län 2015) som länsstyrelsen i Norrbottens län arbetat fram bedöms inte planområdet direkt påverkas på ett ohanterbart sätt. Detta
med hänsyn till 100-års regn eller 100-års flöde i Luleälven. Planområdet bedöms vara en
lämplig lokalisering att bygga på så länge höjdsättningen sker i linje med Luleå kommuns
riktlinjer för klimatanpassning.
Men också till följd av klimatanpassningen bör så stora ytor som möjligt göras genomsläppliga för infiltration av vatten och ytor om möjligt tillåta fördröjning av ytvatten vid häftiga
regn. Fler och ihärdiga regn förväntas med ett förändrat klimat.
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Stadsbild
Planområdet utgör en del av Universitetets Campusområde (LTU) har med
ca 9 000 studenter och 2800 anställda.
Akademiska hus har tillsammans med Universitetet 2012 presenterat en ny Campusplan. I
den redovisas expansionsbehov för Universitetet främst inom Campusområdet eller i dess
direkta närhet.
En sammanfattning av beskrivning av byggnadskulturen i Campus närhet från Campusplanen är:
Arkitekturen är ett av universitetsområdets starkaste kännetecken och en viktig del i universitetets identitet. Förändringar och tillägg skall kunna göras, men skall göras i samstämmighet med de ursprungliga idéerna om byggnadernas gestaltning. Den tidsaxel som kan
avläsas i arkitekturens utveckling genom åren är en unik tillgång inte bara för universitetet
och dess omgivning utan även i ett större perspektiv. Riktlinjer och principer finns i Campusplan för Luleå tekniska universitet (1998) och jubileumsskriften Hus – Plåt – Form.
Tre särdrag i campus miljöerna kan urskiljas:
- Det första särdraget är byggnadernas ursprungliga arkitektur som utgör ett helt och genomarbetat system för miljön där samstämmighet mellan det yttre och det inre är viktig.
Färgsättningen är tematisk så att varje hus har sin identitet bestämd bland annat av den yttre
och inre färgskalan.
- Det andra särdraget är universitetsområdets uppläggning med kvarter i rutmönster kring
ett samlande mittstråk, Regnbågsallén. Efterhand har den idag markanta tväraxeln fått allt
större betydelse och markerar under 2000- talets början på ett fint sätt områdets huvudentré.
- Det tredje särdraget är den yttre miljön med en starkt kulturpräglad karaktär som kontrast
till den naturmark som ursprungligen omgav området. I framtiden är det viktigt att vårda
och utveckla den speciella identiteten av ett grönt universitetscampus samtidigt med utveckling av mångfald och olika typer av urbana platser i området.
Planen har för avsikt att i huvuddrag följa särdragen som redovisats. I Campusområdets
yttre kanter har under åren en bitvis högre bebyggelse uppfört. Och i den andan medges i
den här planen högre fler våningsantal och trappande höjder ut från Campus centrala axel.

Regnbågsallén. Foto Luleå kommun
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Bebyggelse och gestaltning
Bebyggelse
Befintlig bebyggelse är Campusbebyggelse. Kvarter B, som innehåller, bibliotek, restaurang,
centrumverksamhet och administration är om och tillbyggt ett flertal gånger och har en mer
fri karaktär än kvarter C som även med tillbyggnader fortfarande är väl samstämmigt med
de ursprungliga undervisningslokalerna som byggdes på 1970-talet. Kvarter C har dock under senare år fått ett innehåll av kårlokaler och studentidrott, samt mindre publika verksamheter som bokhandel och sjukgymnast.
Söder om planområdet finns idag en sporthall och en bollplan. För sporthallen som ägs av
Akademiska hus är framtiden oviss och mycket tidiga diskussioner finns om framtida användningar. Bollplanen som ägs av kommunen kommer att vara kvar.

F
E

C

B

Så här skulle det kunna bli och det här medger planen. Illustration White.

För ytor som inte förändras i användning behålls beteckningen S1 - Skola, med tillägget
undervisningslokaler, kontor och laboratorier för att förtydliga verksamheten.
För det som avses att innehålla student- och forskarbostäder sätts beteckningen B1S1 - Student- och forskarbostäder och skola, undervisningslokaler, kontor och laboratorier. I denna
inre del av Campusområdet kan verksamheten övertid behöva återgå till undervisningslokaler varför användningen även medger detta. Avsikten är dock att det ska vara antingen den
ena eller den andra användningen och inte samtidigt båda pågående. Bedömningen är att det
kan bli upp till 160 lägenheter.
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Byggrätten för kvarter C är reglerad med Högsta byggnadshöjd över angivet nollplan och med en höjd motsvarande den
höjdreglering som finns i gällande plan.
Byggrätten för del av kvarter B begränsas av omgivande
prickmark för att säkra tillgänglighet och friytor nära bostäder
samt ge plats för parkering för bostäder. En längsgående del
av byggnaden förväntas läggas längs med Geogränd för att
möjliggöra skyddade friytor i på gårdssidan och regleras med
beteckningen p1. Byggnadvolymerna är tänkta att successivt
höjas från norr mot söder varför byggrätten delats och regleras olika avseende höjder. Det massiva intrycket som en byggnad på ca 70 meter lång kan få kan minskas med att höjdskillnaden accentueras och görs märkbara ända ner på gataunivå.
Det är också viktigt att den södra fasaden också behandlas så
att ett massivt intryck undviks och att den tillåtna nockhöjden
inte utnyttjas i hela sin längd. Avsikten är att längs Geogränd
medge att vindsvåningen används för teknikutrymmen och
för förråd. Höjdreglering görs med hjälp av bestämmelser för
högsta nockhöjd över nollplan och minsta taklutning.

Friytor
Student- och framför allt forskarlägenheter av lite större slag
ger förutsättningar för ett mer långvarigt och konventionellt
boende där även barn kan vara med. Det är därför väsentligt
att vissa ytor utformas lämpliga för lek och utevistelse inom
bostadsgruppen och att dessa ligger placerade så att risker
från angörande godstrafik minimeras.
Närmaste offentliga lekmiljö finns runt Teknikens hus och vid
Porsöcentrum.
Rekreation och naturmiljö finns i parkområdet söder om planområdet och i naturmark som finns norr om Campusområdet.
Större områden med naturvärden för rekreation finns vid
Gammelstadsviken , avstånd ca 1,5 km, och längs med Björsbyfjärden, avstånd 600 meter.
Torgmiljöer och aktiva miljöer kommer att finnas längs Regnbågsallén och troligen längs Geogränd i framtiden.
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Längdsektion Geogränd. Illustration White.

För kvarter C är ändringen av användningen en justering till
dagens faktiska användning med beteckningen S1R1C1 - Skola,
undervisningslokaler, kontor och laboratorier sporthall och
gym, centrumverksamhet mindre butiker, restaurang och
kårlokaler. Avsikten är att centrumfunktioner ska vara en liten
del av användningen.

Geogränd mot söder. Foto White.

Vy längs Geogränd från norr. Illustration White.

Offentlig och kommersiell service

Planområdet innehåller endast en liten del kommersiell service som studentsport, sjukgymnast och butik för studentlitteratur (kvarter C). Restauranger finns längs Regnbågsallén och
livsmedelbuktik, skola och viss annan service finns i Porsöcentrum öster om området.
Mindre förskola finns i kvarter A. Skola och förskolor finns i Porsöcentrum och i dess närhet.
Inga tillskott av offentlig eller kommersiell service är tänkt inom planområdet.
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Trafik
Gång- och cykeltrafik
Hela Campusområdet och stora delar av dess närhet ägs av Akademiska hus och därför ligger gator , gång- och cykelvägar på kvartersmark och inryms i användningen Skola. Befintliga gång- och cykelmöjligheter finns inom Campus i en miljö där gående och cyklande har
företräde, längs med Regnbågsallén norr om planrådet och längs Geogränd. Längs gatan
söder om planområdet ligger också gångstråk. Genom parken söder därom går ett huvudcykelstråk mot centrum. Detta stråk fortsätter längs med Porsövägen i planområdets östra sida.
En upprustning av Regnbågsallén norr om planrådet och centralt genom Campus området ska inom kort påbörjas. I samband med det har tankar på ett aktivitetsstråk längs med
Geogränd med anknytning till studentidrotten och kårverksamheten kommit fram och planeringen av gemensamma ytor utgår idag från den tanken.
Inga förändringar av gång- och cykelvägar är med detaljplanen planerade.
Begränsning av byggrätten görs för Geogränd med prickade mark. Detta för att säkra tillgänglighet och lämpligheten för bostäder.
Gång- och cykelstråket i östra sida av planområdet är betecknat med x och ingår i kommunens huvudcykelstråk. Utredning görs om framtida ägande och ansvar och eventuellt kan
bestämmelserna ändras till detaljplanens granskningsskede.

Gatunät och biltrafik
Universitetsvägen är idag gatan till huvudentrén i Campus. Under vecka 35 -2016har nya
mätningar gjorts av trafik i områdets närhet. Mätningarna visar att det är i medel 2466 fordon som passerar på Universitetsvägen. Bussar går på vägen idag men det är endast en linje
som passerar. Bedömningen är att detta inte medför sådant buller att det skulle begränsa
möjligheterna för bostäder och separat utredning av buller anses uppenbart onödigt. För
transporter inom fastigheten är det idag i snitt 3 leveranser med varor och i snitt 5 transporter av sopor per vecka. Inte heller dessa transporter bedöms åstadkomma så stora bullermängder att det kan begränsa användningen för bostäder.
Universitetsvägen mellan Geogränd och Porsövägen är kommunal gata. Planområdet ligger
direkt vid Porsövägen, men delen där bostäder blir tillåtna ligger ca 200 meter ifrån vägen.
Porsövägen trafikeras av ca 1700 fordon per vardagsdygn och kommer enligt kommunens
trafikmodell att ha ca 1800 fordon per vardagsdygn prognosår 2030.
I förhållande till den verksamhet som finns efter Universitetsvägen bedöms trafiken i området endast öka marginellt med användning studentbostäder.

Kollektivtrafik
Direkt närhet (inom 100 meter) finns till busshållplats för lokalbussar till centrum.
Länsstrafiken trafikerar Haparandavägen med bussar främst längst Norrlandskusten. Avståndet till hållplatsen är cirka 750 meter. Avståndet till Notvikens tåghållplats är cirka
1,8 km.
Inga större förändringar av kollektivtrafikstråken är planerade.
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Parkering
Inom Campusområdet finns idag drygt 1 100 parkeringsplatser. Dessa är idag fria under
sommarmånaderna. Under vintersäsong och motorvärmarperioden är de förhyrda med specificerade platser. En mindre betalparkering för besökare finns sydväst om planområdet och
betalningsfria platser finns idag i anslutning till sporthallen söder om planområdet.
Behoven av parkeringar för bostäder utifrån Luleå kommuns parkeringsnorm (antagen KF
2016-04-04) är mellan 35 till 70 platser beroende på lägenhetsfördelning. För studentrum är
riktlinjen 5 parkeringsplatser per 1000 m2 bruttoarea och för lägenheter i flerfamiljshus 9 parkeringsplatser per 1000 m2 bruttoarea. I direkt anslutning till bostäderna bör finnas största
delen av parkeringsplatserna för de boende och parkeringsplatser för rörelsehindrade ska
finnas inom 25 meter från entré. Resterande platser för boende ska finnas inom 300 meters
gångavstånd från bostaden. Samnyttjade av parkeringar för boende och tillresta studenter
kan i det här fallet inte fungera då man få räkna med att parkeringarna för bostäder kommer
att nyttjas dygnet runt, då de flest boende förväntas studera eller forska inom Campus.
För Universitetsverksamheten finns inga direkta riktlinjer i parkeringsnormen. Campusområden runt om i landet har riktvärden på 7 parkeringsplatser per 1000 m2 dagsljusbelyst
lokalarea. Och den bedömnings som görs är att det är ett rimligt riktvärde även i Luleå. Med
dagens lokaler ger det ett behov om ca 750 parkeringsplatser. Så även med de nya bostäderna inom området är behovet täckt med dagens parkeringar. Vid framtida förtätningar
av Campusområdet och då speciellt om parkeringsytor tas i anspråk måste dock behoven
bevakas.
Cykelparkeringar är viktiga när det handlar om studenter både vid boendet och för undervisning/kårverksamhet. Parkeringsnormen talar även om cykelparkeringar och för boendet
handlar det om 180 - 330 parkeringar som bör vara tillgodosedda för inom planområdet.
Vinterförvaring och väderskydd är viktigt ur ett studentboendeperspektiv.
För universitetsverksamheten som helhet är riktlinjerna i parkeringsnormen cykelparkeringar för mellan 5300 och 9650 cyklar. Spridda över hela Campusområdet.

Angöring/varumottag
För bostäderna i kvarter B kommer infart att kunna göras från Universitetsvägen och likaså
för verksamheter i kvarter C.
Varumottagning till verksamheter i kvarter C sker idag både från Universitetsvägen och från
Geogränd.
Varumottagning till andra verksamheter i kvarter B, exempelvis till områdets stora restaurang sker via väg inom kvarteret som kommer att gå i anslutning till de nya bostäderna och
trafiksäkerheten måste bevakas.

Tillgänglighet
Gator, gång- och cykelvägar är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Entréer
till lokaler i skolbyggnader, sport- och kårlokaler och till centrumverksamheter samt för
bostäderna är också tillgängliga från gång- och cykelstråken. Bostäderna kan också göras
tillgängliga från gårdssidan.
Planen gör det möjligt att bygga så att det är framkomligt för utryckningsfordon.
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Sociala frågor
Boende inom Campus skapar mer liv och rörelse i området på dygnets alla timmar. Med det
lägenhetsantal som planeras är enheten också tillräckligt stor för att utgöra en gruppstorlek
som ger en social grupp med förutsättningar till trygghet.

Hälsa och säkerhet
Bedömningen är att det inte finns risk för störande buller eller vibrationer från omgivningen
som skulle påverka användningarna. De förslagna användningarna bedöms inte heller påverka omgivningen negativt.
Inga identifierade risker för förorenad mark finns i de obebyggda delarna av området och
inte heller har det varit verksamheter i befintliga hus som bedöms kan ha åstadkommit
markföroreningar i de bebyggda delarna.
Inga av omgivande gator är primära vägar för transporter av farligt gods så planområdet
ingår inte i uppmärksamhetsavstånd för sådana.
Ur trafikbuller hänseende ligger föreslagna byggrätter mer än 15 meter från Universitetsvägen och ca 200 meter från Porsövägen. Gällande och prognostiserade trafikmängder (se
avsnitt Trafik ovan) längs Porsövägen bedöms med stöd av Boverket och SKL:s handledning,
översiktlig beräkning av vägtrafikbuller, inte innebära att gällande riktvärden för trafikbul-

Sommar, exemplet juni 12:00 Skuggstudie White.

Vår och höst, exemplet september 08:00 Skuggstudie White.

Vår och höst, exemplet september 12:00 Skuggstudie White.

Vår och höst, exemplet september 16:00 Skuggstudie White.
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ler riskeras att överskridas inom planområdet. En särskild bullerutredning bedöms därmed
obehövlig.
Nya hus ger andra skuggor än de träddungar som finns på platsen. Skuggbilderna nedan
ger en bild av hur skuggorna kan påverka näromgivningen med de byggrätter som medges.
Med en genomtänkt planering av utemiljö är det möjligt att åstadkomma bra friytor.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Campusområdet är enskilt ägd mark, inklusive gator och ledningar och ägs av Akademiska
hus AB.
Kommunala vattenledningar finns öster om Porsövägen och i Universitetsleden söder om
planområdet. Kommunala spillvattenledningar(avloppsledningar) likaså. Kommunala
dagvattenledningar finns i Universitetsleden fram till geogränd sydväst om planområdet.
Möjligheten finns att ansluta till ledningsnätet i dessa punkter eller via det ledningsnät som
Akademiska hus äger.
Från fastigheten ansluts dagvattnet till ledningssystem i riktning mot Björkskatafjärden. Med
förändringar i klimatet med fler och häftigare regn måste det tas hänsyn till att det är en
begränsad kapacitet i näten och att detta bör bedömmas vid framtida utbyggnader och hårdgöring av stora markytor. Man bör eftersträva att infiltration eller fördröjning av ytvatten ska
vara möjligt på så stora ytor som möjligt.
Brandvatten finns tillgängligt nära Universitetsleden, vid Porsöhallen. Det finns även brandvatten längs Regnbågsallén vid C- och D-huset.
För att planerna med bostäder ska kunna anses lämplig på tomten bör tillgången av brandvatten utökas med en brandpost på Universitetsvägen och placeras i samråd med räddningstjänsten för att få bästa läget. Ansvaret för att det genomförs och kostnader för det ansvarar
fastighetsägaren. Krav kommer i planen ställas på att detta är genomfört innan bygglov
medges som vilkor för lov.

Värmeförsörjning
Eftersom området ligger inom Campus området finns därför Akademiska hus nät för fjärrvärme till vilket det är möjligt att anslut nya byggnader

El/Tele/IT
Elledningar är liksom vatten- och avloppsledning enskilt ägda av Akademiska hus inom
Campusområdet. Möjlighet att ansluta till detta finns. Möjlighet att ansluta till fiberoperatörs
ledningar finns.

Avfallshantering
Sopsortering ska anordnas inom kvartersmarken. Avfallshanteringen sköts i enlighet med
kommunens policy för avfallshantering.
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Miljömål och miljökvalitetsnormer
Planen anses stärka den långsiktiga utvecklingen med fler bostäder i ett redan uppbyggt område. Fler använder på så sätt den service och den infrastruktur som redan är uppbyggd.

Mellankommunala förhållanden
Utbildning på högre nivå och Luleå tekniska universitet är i sig av ett mellankommunal
intresse. Med fler studentbostäder och därmed möjlighet för fler att studera vid universitetet
stärks förutsättningarna långsiktig och bra utbildning i vår del av landet. Detta är positivt för
Norrbottens kommuner. Planen bedöms inte påverka mellankommunala intressen negativt
och samråds därför inte med andra kommuner.

7.

Detaljplanens genomförande

Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden gäller i 10 år från det datum som detaljplanen vunnit laga kraft.

Tidplan för genomförandet
Genomförandet planeras att påbörjas under 2017. Tidplanen för genomförandet är preliminär.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Fastighetsägaren ansvarar för genomförandet av detaljplanen inom kvartersmark.

Fastighetsrättsliga frågor
Ingen fastighetsreglering är behövlig utifrån detaljplanen. Fastighetsdelen för studentboenden är inte lämplig att stycka av till egen fastighet.

Ekonomiska frågor
Detaljplanearbetet regleras genom avtal. Planavgift ska därför inte tas ut i samband med
bygglov. Exploatören erlägger avgift för bygglov m.m. enligt gällande taxor.

Tekniska frågor
Fastighetsägaren ansvarar för utredningar som kan komma att krävas i samband med
bygglov.
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8.

Medverkande i projektet

Detaljplanen har tagits fram av stadsbyggnadsförvaltningen i samarbete med andra kommunala förvaltningar och exploatören Akademiska hus och deras arkitekter White i Umeå.
Geotekniska bedömningar har gjort av Tyréns.
Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering 2016-10-31

AnneLie Granljung				
Anna Karin Lidén
Planchef					
Planarkitekt
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