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Handlingar
I planen ingår följande handlingar:
•
•
•
•
•

Plankarta med bestämmelser och illustration
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning

Bilaga: Riskanalys avseende ny etablering av Ektjärn förskola och gruppboende, Ramböll,
2015-08-26.
Av ovanstående handlingar är det endast plankartan med bestämmelser som har juridisk
verkan.

Planens syfte och huvuddrag
Inom planområdet ligger ett gruppboende, en äldre byggnad som idag står tom, samt parkering. Den äldre byggnaden är i sämre skick vilket innebär att den behöver rivas. Södra delen
av planområdet är grönområde med bevuxen skog där huvudstråk för gång- och cykel leds
igenom idag. Planområdet omfattas sedan tidigare av två detaljplaner. Fastigheten Öhemmanet 1:11 omfattas sedan tidigare av Stadsplan för stadsdelen Ektjärn (a315) fastställd 1973-0301. I gällande detaljplan är delar av planområdet utlagt som park eller plantering och området berörs av en gång- och cykelväg.
Fastigheten Öhemmanet 1:250 omfattas av detaljplan för del av Gammelstad, Öhemmanet
1:250 (Pl 111) Laga kraft 1993-03-05 med användning säkerställd för gruppboende. I gällande
detaljplan för gruppboendet medges en utökning av verksamheten. Detta planförslag ska
även medge möjlighet till detta.
Detaljplanens huvudsakliga syfte är att ge planmässiga förutsättningar för en förskola. Barn
och utbildningsförvaltningen planerar att bygga en ny förskola vid det aktuella planområdet som en del i att lösa lokalfrågan inom stadsdelen Gammelstad. Förskolan ska inrymma
6 avdelningar. Huvudsyftet med detaljplanen är därmed att möjliggöra en nybyggnation
av en förskola i två plan. Detta genom att säkerställa användning S1 (Förskola/ Skola) inom
planområdet. Gällande detaljplaner inom planområdet medger inte stöd för förskoleverksamhet. Planförslaget ska även reglera befintlig markanvändning B1 (Gruppbostad). Del av
planområdet regleras till parkering, P, som ska samnyttjas mellan förskolans och gruppboendets verksamhet. Befintlig busshållplats och dike tillhörande Skiftesvägen regleras till allmän
användning GATA.

Behovsbedömning
Detaljplanens markanvändning i form av förskola/skola och gruppboende bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning behöver inte upprättas.
Motivet till beslutet är att detaljplanens omfattning och den markanvändning som föreslås
inte är av sådan art att överskridande av gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap MB kan
befaras eller att den medger verksamheter som kräver skydd och tillstånd enligt miljöbalkens
bestämmelser.
Samråd med Länsstyrelsen gällande behovsbedömningen har skett (2015-06-26). Länsstyrelsen delar kommunens bedömning om att planens genomförande inte kommer medföra nå-
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gon betydande miljöpåverkan med motiveringen att störningen på omgivande miljö bedöms
vara begränsande. Länsstyrelsen anser att riskanalys samt undersökning avseende eventuella
markföroreningar är positivt. Länstyrelsen anger att riskanalys bör belysa olycksrisken och
den dagliga exponeringen av lättflyktiga organiska föroreningar från drivmedelsanläggningen. Även luftsituationen bör uppmärksammas i planarbetet.

Plandata
Lägesbestämning
Det aktuella planområdet är lokaliserat cirka 8 km nordväst om Luleå centrum mellan Gammelstad och Storheden. Planområdet angränsar i nordost mot en bensinstation och i nordväst
mot Skiftesvägen. I övrigt angränsar bostadsbebyggelse i de övriga riktningarna.
Aktuellt området är delvist bebyggt i norra delen av området med verksamhet för gruppboende, samt en äldre byggnad som i dagsläget står tom. Södra delen av planområdet består
av ett grönområde med bevuxen skog.

Areal
Planområdet omfattar cirka 1,3 hektar mark.

Markägoförhållanden
Marken inom planområdet består av 2 fastigheter. Fastigheten Öhemmanet 1:250 och Fastigheten Öhemmanet 1:11 ägs båda av Luleå kommun.

Tidigare ställningstaganden
Planer
Översiktliga planer
Detaljplanen strider ej mot gällande översiktsplan då denna medger förtätning i befintligt
bostadsområde.

Planområde

Väg 97

Skiftesvägen

Planområdet lokalisering. Planområdet omfattar delar av fastigheten Öhemmanet 1:11 samt hela fastigheten Öhemmanet 1:250.
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Detaljplaner
Planområdet omfattas sedan tidigare av två detaljplaner. Detaljplan för stora delar av planområdet omfattas av Stadsplan för stadsdelen Ektjärn (A315) fastställd 1973-03-01. Den andra
gällande detaljplanen omfattar fastigheten för gruppboendet, detaljplan för del av Gammelstad, Öhemmanet 1:250 (PL 111) fastställd 1993-03-05. A315 reglerar del av området för
parkandamål. PL111 reglerar del av planområdet för omsorgsboende. Detta innebär att det
inte finns planstöd för den nya planerade förskolebyggnaden.
Nuvarande markanvändning för gruppboendet B1 bibehålls i föreslagen detaljplan, men begränsas i sin utbredning. Planförslaget innebär att den nuvarande markanvändningen ändras
från Park eller B1 till S1 (Förskola/Skola) samt B1(Gruppbostäder).
			
Nr

Namn

Laga kraft

A315

Stadsplan för stadsdelen Ektjärn

1973-03-01

PL 111

Detaljplan för del av Gammelstad, Öhemmanet
1:250

1993-03-05

Kommunala beslut i övrigt
Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2015-03-09 att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att
upprätta en detaljplan för aktuellt område.

Riksintressen
Planen omfattas inte av några riksintressen.
Väg 97 som ligger cirka 400 meter ifrån planområdet omfattas av riksintresse för kommunikation. Väg 97 är även rekommenderad färdväg för farligt gods. Riksintresset bedöms inte
påverkas av genomförande av detaljplan.

Utsnitt från gällande detaljplaner. PL 111 visas till vänster och A 315 till höger.
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Förutsättningar och förändringar
Detaljplanen möjliggör en nybyggnad av förskola i Gammelstad, Ektjärn, samt reglerar
befintligt gruppboende inom planområdet. Detaljplanen medger även parkeringsmöjligheter
för både förskolans och gruppboendets verksamhet inom planområdet. Med anledning av
tidigare upprättad behovsbedömning ska följande frågor behandlas särskilt i planen.
- Riskanalys avseende närheten till bensinstationen
- Möjliga markföroreningar
- Trafik till och från förskolan samt gruppboendet
- Samordningsmöjligheter för parkering mellan förskolan och gruppboendet
- Dagvattenhantering
- Utomhusmiljö av god kvalitet tillhörande förskolan

Befintlig
bensinstation
Byggnad
som ska
rivas

Befintligt
Gc-stråk
dras om

Gruppboende
Befintligt
behålls
grönområde
blir område för
ny förskola

Planområdet präglas av det befintliga grönområdet.
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Natur och vegetation
Planområdet består till största delen av ett befintligt grönområde. Grönområdets norra del
präglas av tallskog blandad med björk. Området i mitten av planområdet är blötare och här
är björkskogen slyigare och tätare. Grönområdet bryts upp i ytterkanterna och är öppnare i
sin karaktär i de västra och sydvästra delarna av planområdet. Marken sluttar svagt åt sydväst. I planområdets nordliga delar är marken sedan tidigare ianspråktaget för bebyggelse
(gruppboende och tidigare äldre byggnad som ska rivas).
Delar av den befintliga skogen inom kvartersmark bör behållas för områdets lummiga karaktär och för att fortsatt avgränsa de befintliga bostadsområdena från den föreslagna förskolegården. Det är främst skogen i den östra kanten av planområdet som bör sparas. Denna
kan nyttjas som en ”spännande” skogsmiljö till förskolan som är överblickbar samtidigt som
dessa tallar kan användas som avskiljdhet mellan gruppboendet och förskolan och även
skänka skugga åt uteplatserna. Denna skog måste dock gallras.
Föreslagen detaljplan reglerar ett allmänt markområde för PARK som sträcker sig mellan
befintlig bostadsbebyggelse i syd och förskolegården, och längst med planområdets västra
kant. I detta parkområde ska befintlig natur och vegetation behållas och även på vissa platser
förstärkas där behov finns med tillkommande träd och grönska för att bibehålla en grön och
lummig karaktär för gång- och cykelstråket igenom planområdet. Denna grönska är även
viktigt för att begränsa påverkan på de intilliggande bostäderna.
Vid parkeringsytor inom planområdet bör ett antal befintliga björkar och tallar i största möjliga mån sparas för att tydliggöra infarten, samtidigt som träden ramar in parkeringsytan.
Bibehållande av viktig grönska regleras ej på plankartan, utan hanteras i kommande skede.
Träd inom planområdet ska mätas in inför projekteringen och behållas i stor utsträckning.
Bild till vänster, ovan. Gång- och
cykelstråket mellan bebyggelsen.
Bild till vänster, nedan. Björkskog.
Bild till höger, nedan. Längs med
planområdets västra kant mot Skiftesvägen är vegetationen glesare.
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Geotekniska förhållanden
I samband med bygglov bör geotekniska utredningar genomföras.
Förorenad mark
En miljökontroll har genomförts våren 2015 av verksamhetsutövaren vid bensinstationen där
markföroreningar kopplat till läckage av bränsle påträffats. Höga halter av alifater, aromater, bensen, toluen, xylen, MTBE och PAH-L har konstaterats i marken i anslutning till en
påfyllnadsledning. Av miljökontrollen framgår att en kompletterande utredning föreslås då
det ej gått att avgränsa utbredningen av föroreningen på ett tillfredsställande sätt. Om kompletterade utredning visar att aktuellt planområde är påverkat av markförorening ska dessa
avlägsnas. Den kompletterande utredningen ska ge åtgärdsförslag och tydliggöra risken för
påverkan på människors hälsa och miljö. Utifrån vad som är känt bedöms sannolikheten
för att planområdet är berört av markföroreningar som låg. I de fall en förorening upptäcks
inom planområdet ska detta anmälas till tillsynsmyndigheten (MB 10:11). Fastighetsägaren
har undersökningsplikt.

Bebyggelseområden
Bostäder
Ektjärn är ett område tillhörande stadsdelen Gammelstad i Luleå tätort där bostadsområdena
till största del består av friliggande enfamiljshus. Byggnaderna i området är uteslutande en
våning höga med sadeltak. En stor andel av bostäderna har inredd vind. Utformningen i
övrigt på bostäderna är av varierande karaktär.
Offentlig service
Planområdet ligger beläget cirka 1,5 kilometer ifrån Gammelstad centrum, där det finns
matbutik, bibliotek, vårdcentral, simhall, idrottsanläggningar, grundskola m.m. Sunderby
sjukhus ligger längs väg 97 cirka 7 kilometer ifrån planområdet.
Inom planområdet föreslås en förskolebyggnad i två plan med plats för 6 avdelningar (cirka
100 barn).
Kommersiell service
En bensinstation finns norr om planområdet. Bensinstationen ligger strategiskt nära väg 97,
samt vid en av huvudentréerna till Gammelstad. På Skiftesvägen sker tanktransporter av
fordonsbränsle fram till Statoil. Avståndet från lossningsstället till närmsta fasad till gruppboendet är cirka 75 meter. Avståndet till närmsta fasad på den planerade förskolan är cirka
110 meter enligt de föreslagna detaljplanen.
Arbetsplatser
Inom planområdet tillskapas cirka 25 arbetstillfällen, tillhörande förskoleverksamheten.
Byggnadskultur och gestaltning
Förskolan regleras till 9 meter i totalhöjd (motsvarar ungefär två våningar) vilket är högre än
befintliga byggnader inom och i närheten av planområdet. Förskolebyggnaden och utbyggnaden av gruppboendet innebär att viss andel skog måste avverkas inom planområdet, vilket
påverkar landskapsbilden.
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Tillgänglighet
Längs med kanterna på parkeringsytan, inom användning P, föreslås en trottoar anläggas för
att öka säkerheten vid hämtning och lämning av barn till förskolan.
Nytt stråk föreslås anläggas mellan förskolans norra entré och gång- och cykelvägen för att
främja tillgänligheten och skapa en genare väg till förskolan för oskyddade trafikanter.
Boverkets byggregler gäller för att säkerställa att god tillgängliget uppnås, både för ute- och
inomhusmiljö. Dessa frågor hanteras vidare i projektering.

Fornlämningar
I planområdet finns inga kända lämningar eller andra bevarandevärda objekt.

Bild ovan. Bensinstationen direkt
norr om Domarvägen och planområdet.
Bild till vänster, ovan. Bostäder och
dess miljö längs med Domarvägen.
Bild till vänster, nedan. Byggnaden
som ska rivas samt gruppboendet.
Bild till höger, nedan. Gruppbostad
sett från Domarvägen.
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Friytor
Lek och rekreation
Anläggning för lek anordnas inom kvartersmark enligt gällande regler för utformning av
skolmiljöer. Förskolegården ska tillgodose behov av trivsamhet, lek och rörelse, mötesplatser, upplevelse, stimulera till fantasi samt inlärning och pedagogik. I planeringen av förskolegården ska även lugna platser och särskilda platser för pedagogisk verksamhet utomhus
beaktas. Stockar från eventuell avverkning, stubbar och stenar utgör naturliga platser som
stimulerar till fantasilek och ska i möjligaste mån lämnas kvar och nyttjas vid utformandet
av den nya utemiljön. Det är viktigt att tänka på att skapa en förskolegård med bra möjlighet till uppsikt redan i ett tidigt skede. För att skapa ett gott lokalklimat för förskolan krävs
en medveten gestaltning av utemiljön. Planförslaget möjliggör en förskolegård på cirka 4100
kvm. För 6 avdelningar bedöms cirka 100 barn, vilket ger cirka 40 kvm/barn.
Enligt Boverkets vägledning ”Gör plats för barn och unga! - En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolan och förskolans utemiljö” bör friytan ligga på 40 kvm/barn vilket
innebär att vägledningen uppfylls. Utöver detta finns även grönområden inom promenadavstånd som kan nyttjas till utflykt.
Planområdet gränsar till bostäder i sydväst samt att förskola planeras i direkt anslutning
mot gruppboendet. Därför bör förskolegården gestaltas så att hänsyn tas till dessa fastigheter med avseende på planering av bland annat vegetation, lekutrustning och förråd. För att
säkerställa detta har en remsa med mark som ej får bebyggas närmast gruppboendet säkerställts på plankartan. Detta säkerställs även på plankartan mot den befintliga bebyggelsen
söder om planområdet genom att avsätta mark för PARK.
Parkering
förskola och
gruppboende
25 p

Flyttat gc-väg så att
hållplats kan nås
från stråket

Infart
gc

Öppen yta för
gruppboendet
Entré

Delar av skog
behålls

Gc-väg dras om

Förskola

Öppen
förskolegård
Entré
2

Öppen yta

Skog för
förskolan
Öppen förskolegård

Bild ovan. Illustration av hur förskolegården kan delas in i olika zoner.
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Gator och trafik
Biltrafik
Detaljplanens genomförande medför en ökning av trafiken till området på grund av förskolans verksamhet. Trafikförändringen sker främst vid tidpunkt för lämning/hämtning.
Ökningen bedöms vara på cirka 100 fordon per dygn jämför med dagens trafikflöde. Det
uppmätta trafikflöde var cirka 1550 fordon per dygn längs med Skiftesvägen (år 2008). Inga
trafikmätningar har genomförts längs Domarvägen. Baserat på generella trafikalstringstal
har ett antagande att varje villa i Luleå genererar 7,4 resor per dag används för att uppskatta
trafikflödet på Domarvägen. Kvarteret som omfattas av Domarvägen består av 39 villor.
Detta innebär ett uppskattat trafikflöde på cirka 290 resor längs Domarvägen skapat av de
boende längs med gatan. Trafikflöden till och från Statoil är inte heller uppmätta. En bedömning av antalet fordon till och från denna verksamhet är 950 fordon varav 10 % är tunga
transporter.
För att skapa en lämplig trafikmiljö föreslås en ny infart i direkt anslutning till Domarvägen, vid avfart från Skiftesvägen. Infarten fungerar även som varutransport med lastzon,
se rubrik Varutransport. Befintlig infart till gruppboendet kan fortfarande användas, men
besökande till boendet föreslås samnyttja en ny parkeringsplats som planeras vid den nya
infarten. Infartens placering i början av gatan innebär en minskad belastning på trafikflöden i
bostadsområdet vid Domarvägen.
Föreslagen detaljplan reglerar område för befintlig busshållplats och dike tillhörande Skiftesvägen med allmän användning avseende GATA.
Gång- och cykel
Det finns idag bra anslutning till befintligt gång- och cykelnät då huvudstråk för gång- och
cykel passerar igenom planområdet. I den antagna översiktsplanen har huvudstråket flyttats
och ska i framtiden ledas vid Mariebergsvägen, norr om planområdet. Gång- och cykelstråket anses dock som viktigt för att inte begränsa tillgängligheten för oskyddade trafikanter i
närområdet och bör därför fortsättningsvis ledas genom området. Detaljplanens genomförande kräver dock att gång- och cykelvägen flyttas några meter i sidled för att möjliggöra
förskolan. Detta säkerställs på plankartan med användningen PARK.
Säkra och tillgängliga passager för oskyddade trafikanter längs med Skiftesvägen bör ses
över i samband med projektering av ny gång- och cykelväg inom planområdet. För övrigt
gäller att gång- och cykelvägarna ska ha goda siktförhållanden samt ha god belysning.
Parkering
Gruppboendet har idag 5 parkeringsplatser i direkt anslutning till sin verksamhet. Infart till
parkeringen sker via Domarvägen, norr om planområdet. 2 parkeringsplatser tillhörande
den andra byggnanden som ska rivas finns också. Vid en utökning av befintlig byggnad
Verksamhet

Parkeringsnorm

Antal parkeringsplatser

Förskola, personal

9 platser/1000 kvm BTA

16 platser

Förskola, hämta/lämna

5 platser/1000 kvm BTA

5 platser

Gruppboende, personal

Ingen.

3 platser

Gruppboende, besökande

Ingen.

5 platser

Tabell redovisar behov av parkeringsplatser inom planområdet.

11

Bild till vänster, nedan. Befintlig
hållplats för kollektivtrafik innebär
att oskyddade trafikanter måste
röra sig längs med Skiftesvägen för
åtkomst.
Bild till höger, ovan. Korsningspunkt
gc-väg, Rågvägen, samt Skiftesvägen.
Bild till höger, nedan. Gc-stråk längs
planområdets västra kant sett mot
sydväst.

Parkering
förskola och
gruppboende
25 p

Flyttat gc-väg så att
hållplats kan nås
från stråket

Infart
gc

Öppen yta för
gruppboendet
Entré

Delar av skog
behålls

Gc-väg dras om

Förskola

Öppen
förskolegård

Öppen yta

Skog för
förskolan

Bild ovan. Illustration
Entré av hur infart, vändplan samt parkeringen kan utformas inom planområdet.
2

Öppen förskolegård
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finns behov av totalt 8 stycken parkeringsplatser, inkl. en handikapparkering. 3 av dessa
parkeringar behövs för personal och 5 parkeringar för besökare. Parkeringsnorm saknas och
utreds vid varje fall.
Kommunen har vid detaljplanens upprättande ingen beslutad parkeringsnorm för förskola/
skola. Ett arbete med en ny parkeringsnorm är under framtagande och det är förarbetet till
denna som har legat till grund för detaljplanen. Denna anger ett parkeringstal på 12 platser
/1000 BTA för förskolor inom zon 2. Detaljplanen medger en maximal byggrätt på 1600 BTA,
vilket innebär ett beräknat behov om 21 parkeringsplatser för förskolans verksamhet, uppdelat i 16 platser för personal samt 5 platser för att hämta och lämna förskolebarnen.
Detaljplanen föreslår en parkeringsyta som ska samnyttjas av de båda verksamheterna. Parkeringen nås via en ny föreslagen infartsväg från Domarvägen. Denna parkeringsyta regleras i detaljplanen med användningen P. Antalet parkeringsplatser som möjliggörs är minst
25 stycken. Ytterligare parkeringsytor kan inrymmas inom kvartersmark för förskola och
gruppboende, men då på bekostnad av friytor.
Möjlighet till samnyttjande är goda, då förskolans behov av parkeringsytan (06.00 - 18.00)
och besökande til gruppboendet (främst eftermiddag och kvällstid) i stor andel inte sker
samtidigt. Mindre andel hårdgjord yta behövs för infart till parkering. Detta resulterar i att
gruppboendets verksamhet kan använda tidigare område för parkering till att skapa mer
grönyta och rekreativ utemiljö. Minskad andel hårdgjord yta är även gynnsamt ur dagvattenhanteringssynpunkt och ger möjlighet till större andel friytor inom planområdet.
Tillhörande förskolans verksamhet bör även 25 cykelparkeringar finnas enligt föreslag till
parkeringsnorm enligt ovan. Ytorna bör anordnas vid förskolans två föreslagna entréer.
Kollektivtrafik
Till planområdet finns goda möjligheter till att nyttja lokaltrafik. I direkt anslutning till
planområdets västra gräns finns hållplats Rågvägen. Denna trafikerar Linje 9 Mot Lerbäcken
(in mot Luleå centrum) samt mot Mjölkudden kyrkbyn in mot Gammelstad centrum. Hållplatserna är idag utformade som fickhållplatser utan väderskydd. Tillgängligheten för att
nyttja hållplatserna är bristande då passagerare måste färdas i bilarnas vägområde för att nå
hållplatsen.
Ny gång- och cykelväg föreslås flyttas från sitt befintliga läge närmare ut mot Skiftesvägen
för att möjliggöra en mer tillgänglig och trafiksäker användning av kollektivtrafikens hållplats. Gång- och cykelvägen föreslås passera bakom hållplatsen för att inte begränsa framkomligheten för cyklister samtidigt som trafiksäkerheten för både väntande resenärer och
trafikanter ökar (se illustration).
Varutransport
Varutransport vid genomförande av detaljplan sker via ny infart direkt efter Domarvägen,
och sedan genom parkeringsytan. Planförslaget möjliggör en vändplan för varutransport vid
förskolan där även sophanteringen sker. Inom detta område är det av stor vikt att utformning av ytorna runt omkring sker med fokus på trafiksäkerheten. För att barn och föräldrar
inte ska behöva passera över vändplanen föreslås en entré till förskolan placeras i direkt
närhet till parkeringsytan och gångpassage. Antalet varutransporter till förskolan bedöms till
cirka 2 livsmedelsleveranser samt cirka 1-2 renhållningsbilar i veckan. Exakt utformning av
infart, körytor och parkering regleras inte i detaljplanen.
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Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Inom planområdet ligger en av kommunens huvudledningsstråk för vatten- och avlopp.
Detta ledningsstråk sträcker sig från öst till väst några meter söder om gruppboendet. Dessa
ledningar ska flyttas och anläggas i det gång- och cykelstråk som planeras i parkområdet
mellan Skiftesvägen och förskolans gård. För att säkerställa en tillgänglighet till ledningarna
regleras delar av markanvändningen för förskola samt parkering till u-område.
I samband med omläggning av vatten- och avloppsledningarna i Domarvägen bör en brandpost anläggas i anslutning till bensinstationen/förskolan.
I södra delen av planområdet finns avlopp-, vatten-, samt dagvattenledningar. Av dessa är
det endast vattenledningen som ska flyttas. Ytor för dagvatten- och avloppsledningarna säkerställs genom ett u-område på plankartan inom användning för förskola. Inom u-områden
får endast utrustning som går lätt att flytta placeras.
Den befintliga byggnaden för gruppboendet är ansluten till kommunalt vatten och avlopp.
Den nya byggnaden kan anslutas till befintliga ledningar.
El/tele/värme och IT-nät
Befintliga byggnader inom planområdet är anslutna till fjärrvärmenätet. Den nya förskolebyggnanden kan anslutas till befintliga fjärrvärmeledningar.
Inom planområdet finns el- och teleledningar. Flytt av ledningar kan komma att erfordras för
att möjliggöra ett genomförande av föreslagen detaljplan. Ledningar kan flyttas till Domarvägen samt till parkområden inom detaljplanen.
Avfall
Avfallshanteringen sker i enlighet med kommunens policy för avfallshantering. Vändplan
inom området vid förskolan är dimensionerad för renhållningsfordon. Byggrätt för sopsortering är säkerställd på plankartan för respektive fastighet.

Bild till vänster. Trumma under gång- och cykelstråket.
Bild till höger. Markförhållandena och vegetationen inne i planområdet skapar idag ett naturligt ”fördröjningsmagasin”.
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Dagvatten
Inom planområdet är vissa partier i terrängen lägre belägna och fungerar som naturliga
fördröjningsytor för dagvattnet. Detta vatten leds via högre flöden ut till diken längs med
Skiftesvägen via trumma under gång- och cykelvägen. Stående vatten på fel ställe kan bli en
säkerhetsrisk och därför är det viktigt att förskolegården utformas med hänsyn till detta. Vid
projektering av förskolegården är det även viktigt att utreda hur de förändrade markförhållandena påverkar dagvattenflöden inom planområdet, när detta naturliga ”fördröjningsmagasin” tas bort.
Andelen hårdgjorda ytor bör minimeras inom förskolegården och olika lösningar för lokalt
omhändertagande av dagvatten kan vara lämpliga, dessa lösningar måste däremot ha en
möjlighet att leda vatten till dagvattennätet vid högre ﬂöden. Exempelvis kan dagvattnet
ledas till ett dike med låga gångbroar där dikesbotten är täckt med stenar samt en högre dagvattenbrunn som bräddar vid höga vattenﬂöden. Även takavattningen bör hanteras genom
lokalt omhändertagande och förslagsvis kan denna ledas till stängda behållare där vattnet
kan återanvändas vid vattenlek utomhus.
Även vid parkering samt lastzon är det viktigt att vattnet leds till de omkringliggande gröna
ytorna och att det vid högre ﬂöden ﬁnns en möjlighet att leda vattnet till dagvattennätet.

Snö
Viktiga gångstråk till och från förskolan och dess två huvudentréer ska snöröjas. Detsamma
gäller ytor vid brandstegar. Önskvärt är att en slinga på förskolegåden ska snöröjas för att
öka tillgängligheten av förskolegården vintertid. Ytor för snöupplag ska finnas inom planområdet. Den öppna förskolegården i direkt anslutning till vändplanen kan under vintern
fungera som snöupplag.

Administrativa frågor
Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är 5 år från det datum planen vunnit laga kraft. Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att
rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas.

Huvudmannaskap
Exploatören ansvarar för åtgärder inom kvartersmark. Kommunen är huvudman för allmän
platsmark.

Konsekvenser
Fastighetsrätt
Fastighetsbildning
I samband med genomförandet av detaljplanen skapas en ny fastighet genom avstyckning
och fastighetsreglering från Öhemmanet 1:250 samt Öhemmanet 1:11. Den nya fastigheten
kommer omfatta den mark som betecknas som användning av kvartersmark S1 (Förskola/
Skola) samt P (Parkering).
Ledningsrätt inom planområdet utgår för de ledningar som flyttas till gatumark.
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Ekonomi
Planekonomi
Kostnader för åtgärder inom kvartersmark bekostas av respektive fastighetsägare. Flytt av
ledningar bekostas även av kommunen.
Ansvarsfördelning
Kommunen ansvarar för detaljplanens genomförande.

Påverkan på miljön
Natur och landskapsbild
Ett genomförande av detaljplanen kommer förändra landskapsbilden inom planområdet eftersom att området i dagsläget till stor del består av ett relativt sammanhängade skogsparti.
För att minimera påverkan bör befintlig natur sparas, och bibehållas likt den ser ut idag, i de
område som detaljplanen säkerställer till PARK. Förskolans utemiljö samt tillhörande parkering och vändplan, föreslås även planeras och utformas på sådant sätt att träd och skogspartier behålls i stor utsträckning. Detta både för att bibehålla området lummigt gröna karaktär
och utforma förskolans utemiljö efter platsens förutsättningar och historia. Kan träd ej sparas
bör det övervägas att planteras nya.
Förskolans totalhöjd är högre än befintliga byggnader i området. Bedömningen är dock att
påverkan på landskapsbilden inte är negativt utan kan ses som en förändring av landskapsbilden genom förtätning av stadsdelen Ektjärn.

Riksintressen och skyddade områden
Inga riksintressen påverkas av ett genomförande av detaljplanen.
Området ligger inom Gäddviks vattenskyddsområde och omfattas av de skyddsföreskrifter
som anges för en teritär skyddszon. Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte påverka
vattenskyddsområdet och strida emot de skyddsföreskrifter som finns.

Trygghet, Hälsa och Säkerhet
Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhet och tryggheten för barn- och ungdomar bedöms öka med ett genomförande
av planförslaget. Förskolans placering vid ett befintligt bostadsområde, som idag saknar en
förskola, minskar transportsträckan till verksamheten för de boende och barnen i närområdet.
Trafik till och från förskolan sker via infart som ligger i direkt anslutning till Skiftesvägen.
Detta innebär att trafiken ej behöver ske igenom bostadsområdet.
Gång- och cykelstråken förändras i sina sträckningar, men bibehåller fortsatt sin funktion för
att skapa trygga och säkra vägar att nyttja som oskyddad trafikant.
Gång- och cykelvägen längs Skiftesvägen föreslås även flyttas några meter i sidled från sitt
befintliga läge. Detta för att möjliggöra att koppla ihop stråket med busshållplatsen för att
skapa tryggare och säkrare användning av kollektivtrafik. Detta innebär att resenärer inte
behöver gå i vägrummet för att nå hållplatsen, vilket är fallet idag.
Tillgänglighet räddningstjänst
Räddningstjänstens behov av tillgänglighet till planområdet anses vara tillgodosedda. Vid
projektering ska särskilt utomhusmiljön och byggnadens tillgänglighet tillgodoses. Det
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föreslås även kompletteras med en brandpost vid omläggning av ledningar i samband med
byggnationen. Denna placering föreslås vid infarten till bensinstationen samt förskola/
gruppboende.
Riskanalys
En separat riskanalys har genomförts i samband med planprocessen för att utreda planförslaget med hänsyn till säkerhet på grund utav närheten till befintlig bensinstation norr om
planområdet. Riskanalysen biläggs planhandlingen och kan där läsas i sin helhet.
Riskanalysen visar att inom ramen för föreliggande detaljplaneförslag kan erforderliga
skyddsavstånd skapas mellan å ena sidan den planerade förskolan och gruppboendet och
å andra sidan bensinstationen. Det gäller såväl beträffande skyddsavstånd med hänsyn till
olycka som med hänsyn till människors hälsa och säkerhet samt möjligheterna att förebygga
luftföroreningar och bullerstörningar. I planförslaget är det även som sig bör parkeringsplatsen och infarten placerade närmast bensinstationen och vistelseytor för barnen placerade
bort ifrån bensinstationen.
Sammantaget tillskapas en tillräcklig säkerhet inom ramen för föreliggande detaljplaneförslag vad avser förskolan. För gruppboende sker en förbättring av att infart och parkeringsytor flyttas norr om byggnaden. Därigenom frigörs vistelseytor i sydläge som ligger avskärmad från bensinstationen.
Sammanfattande slutsats i riskanalysen är att det aktuella planförslaget uppfyller PBL:s krav
att marken ska vara lämplig för ändamålet med planen.
Farligt gods
Ca 300-400 meter från planområdet passerar väg 97 som är utpekad transportled för farligt
gods. De transporter som berör det aktuella planområdet är tanktransporterna till Statoil.
Med den ringa transportmängden av farligt gods i anslutning till planområdet kan man inte
tala om sannolikhet för en vådaolycka med farligt gods annat än att den är extremt låg. Det
leder till att även risken (Risk = sannolikhet x konsekvens) blir extremt låg eftersom riskmåttet uttrycks som produkten av sannolikhet och konsekvens (antal döda).
Alla i samhället etablerade toleranskriterier (tolerabel risknivå) för risk uppfylles med mycket god marginal med den föreslagna detaljplanen. Därför föreligger inga hinder för planen
inom ramen för riskvärderingen.
Buller och andra störningar
På skolgårdar eller förskolegårdar anger Boverket att det är önskvärt att den ekvivalenta
ljudnivån under dagtid uppgår till högst 50 dBA på de delar av gården som är avsedda för
lek, rekreation och pedagogisk verksamhet. På övriga delar av gården anger Boverket att en
målsättning kan vara att ljudnivån inte överskrider 55 dBA. Dessa rekommendationer ingår
i en vägledning som Boverket (rapport 2015:8) på regeringsuppdrag tagit fram för att förtydliga vikten av högkvalitativa friytor för barn samt som en vägledning för hur dessa kan
utformas. Att begränsa buller är en viktig del av detta då undersökningar har påvisat samband mellan hög bullerexponering och en försämrad inlärningsförmåga och högre stressnivå
hos barn. Vid utformandet av friytor är det därför viktigt att man planerar för hur bullerstörningen kan minimeras genom bevarande av naturliga och upprättande av nya bullerbarriärer
såsom träd och buskar. Det främjar att utomhusaktiviteter kan bedrivas även i undervisningssyfte.
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I oktober 2008 genomförde Luleå kommun trafikflödesmätningar längs med Skiftesvägen.
Det antal fordon som uppmättes under ett vardagsdygn uppgick till 1550 stycken. Hastigheten på vägen är skyltad till 50 km/h. På Storsandsvägen uppgick antalet fordon år 2013 till
cirka 8000. Enligt kommunens trafikprognos bedöms inte dessa flöden påverkas betydande i
framtiden. Däremot har de cirka 100 fordon som planen beräknas generera lagts till flödet på
Skiftesvägen.
Beräkningar av trafikbuller inom planområdet visar att den största delen av förskolegården uppfyller Boverkets rekommendationer och kommer att ha en dagsekvivalent ljudnivå
(06.00-18.00) under 50 dBA. Förutom ett litet område i gårdskanten mot Skiftesvägen beräknas bullernivåerna inte överskrida 55 dBA dagsekvivalent ljudnivå någonstans på gården.
De maximala ljudnivåerna beräknas till över 70 dBA endast i ett litet område närmast Skiftesvägen. Med stöd av detta görs bedömningen att planområdet ur bullersynpunkt kan anses
vara lämpligt för förskoleverksamhet. En eventuell förändring av byggnaders placering och
utformning gentemot illustrationsförslaget påverkar inte denna bedömning.
Fasta lekytor (exempelvis lekställningar och sandlådor) bör om möjligt placeras på de delar
av förskolegården som beräknas ha lägre ljudnivåer och inte på ytor närmast vägen där ljudnivån överskrider 50 dBA dagsekvivalent ljudnivå.
Vid gruppboendet beräknas den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasader till som mest 54
dB(A) vilket är under riktvärdet för vägtrafikbuller. Höga maximala ljudnivåer, upp mot 74
dB(A), kan förekomma vid fasader mot Domarvägen då lastbilar passerar på väg till och från
bensinstationen. Det saknas information om hur ofta sådana lastbilspassager förekommer.
Förekommer dessa regelbundet under nattetid bör detta tas i beaktande vid dimensionering
av gruppboendets fasader så att riktvärdet för maximal ljudnivå inomhus på 45 dB(A) inte
överskrids.

Bild ovan. Bullerberäkning ekvivalent ljudutbredning två meter ovan mark.
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Bild ovan. Bullerberäkning maximal ljudutbredning två meter ovan mark.

Ett genomförande av detaljplanen innebär att de boende närmast planområdet kommer
angränsa till mark med en annan markanvändning än tidigare. Markanvädning, från park
till förskola/skola, innebär en förändring av de boendes miljö som i viss mån kan förväntas
upplevas som störande. Detaljplanen har tagit detta i beaktande och reglerar därför en fortsatt grönkil med PARK närmast bostadsbebyggelsen.
Buller och ljusstörning från bensinstation kan vara en olägenhet på natten för bostäder, men
för förskolan kan det inte bedömas vara en olägenhet. Gruppboendet finns redan och den befintliga detaljplanen medger redan en utbyggnad av gruppboendet. En utökning av gruppboendet har dock ännu inte skett. Ett genomförande av den föreslagna detaljplanen innebär
fortsatt att fler människor kan komma att bosätta sig inom gruppbostadsområdet och dessa
bedöms kunna påverkas. Den samlade bedömningen avseende buller från bensinstationen är
att planen uppfyller samhällets kriterier beträffande riskhänsyn och att marken är lämplig för
det planerade ändamålet.
Skuggning
Förskolans byggnadskropp medges till 9 meter i byggnadshöjd. Detta är högre i jämförelse
med befintlig bebyggelse i närområdet. Träd ligger nära gruppbostadens huvudbyggnad och
skapar skugga över tomten idag. Vid ett genomförande av föreslagen detaljplan kommer en
del av denna skog att avverkas och dessa kommer därmed inte längre skapa skugga i samma
utsträckning. I en mer öppen tomt kommer därmed byggnaden istället vara den aspekt som
kommer leda till skuggning vissa delar av dygnet, men med variation under året.
En studie avseende byggnadens påverkan på skuggning inom planområdet har därför genomförts. Denna visar på att den föreslagna förskolebyggnaden inte bedöms leda till stora
konsekvenser avseende skugga på gruppboendets tomt. Det är främst på eftermiddagen
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under vår och höst som skuggan kommer leta sig in på tomten. Bostäderna runt omkring
planområdet bedöms inte påverkas negativt av skuggning från förskolan.
Det är även viktigt att utegården erbjuder möjlighet till solskydd under sommardelen av
året, detta för att minska exponering en av skadligt UV-strålning. Förskolegården bör därför
utformas för att ha naturligt skuggiga ytor, så att det finns möjlighet att välja mellan sol eller
skugga. Skuggningen skapas med fördel genom träd och andra växter då det finns bevisade
synergieffekter för barnens hälsa och naturligt gröna lekytor. Solens strålar är minskat farliga
på morgon och eftermiddagen och det är därför viktigt att man i möjligaste mån anpassar
utemiljön och skuggbildningen för att ge friare instrålning under dessa tider på dygnet.
Lokalklimat
Området runt planområdet är bebyggt med låga byggnader med en våning och sadeltak.
Inom planområdet finns det idag mycket vegetation som skyddar mot vind och sol. Det är

Tid 16.30

Höst (201-09-23)

Sommar (2015-06-20)

Vår (2015-03-19)

Tid 12.00

Bilder ovan. Skuggstudie.
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av mycket stor vikt att bevara befintlig vegetation närmast planområdets gränser för att inte
negativt påverka lokalklimatet för närområdet.
Förskolans gård bör gestaltas så att den ges en god utemiljö. Genomförd solstudie visar att
byggnadens föreslagna placering ger utemiljön på förskolegården förutsättningar till sol
under hela dagarna. Ur den synpunkten bör man i den fortsatta projekteringen utreda vilka
träd som kan sparas för att ge tillräcklig skugga för ett gott lokalklimat. I den fortsatta projekteringen bör vindförhållanden studeras särskilt utifrån var vegetation sparas eller läggs till.

Sociala konsekvenser
Detaljplanen är förenlig med barnkonventionen genom att förskolan är placerad i ett läge
med goda förutsättningar för lek och upplevelser vilket främjar sociala aktiviteter och barnens utveckling. Det finns goda möjligheter att ta sig till förskolan genom att gå eller cykla
då den ligger i närheten till täta bostadsområden, är ansluten till huvudstråk för gång- och
cykel, samt genom att detaljplanen föreslår en flytt av gång- och cykelstråket för att på säkrare sätt kunna nyttja kollektivtrafiken.
Ytorna tillhörande förskolan kommer utöver deras verksamhetstid kunna användas som
lekplats för barn i närområdet. Dessa aspekter tillsammans bidrar till att skapa ökade förutsättningar till att människor ska mötas och stärka den sociala hållbarheten. Ett genomförande
av detaljplanen medför därför ett stort antal positiva sociala konsekvenser.

Tekniska frågor
Tekniska utredningar
Exploatören ansvarar för eventuella kompletterande utredningar som krävs för ett genomförande av detaljplanen.

Tidplan
Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande. Tidplanen bedöms enligt nedan:
Samråd sker i september 2015. Därefter bedöms planen gå ut på granskning i fjärde kvartalet
2015. Denna tidplan leder till att kommunfullmäktige kan hantera planen för ett antagade
under kvartal 1, 2016.

Medverkande
Kommunens tjänstemän på stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning stadsplanering och
Räddningstjänsten har medverkat i planarbetet.
Riskanalys genomförd av Tomas Sandman, Ramböll. Bullerutredning genomförd av Johan
Jönsson, Ramböll.
Stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning stadsplanering, 2015-11
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