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Handlingar
I planen ingår följande handlingar som är juridiskt bindande:
• Plankarta med bestämmelser
För att underlätta förståelsen av planen finns dessutom följande beskrivande handlingar:
•
•
•
•

Illustrationsplan
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Fastighetsförteckning

Planens syfte och huvuddrag
Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra byggande av student- och forskarlägenheter i
anslutning till Luleå Tekniska Universitet (LTU). Marken används idag till största delen som
parkering. I arbetet med planen löses även parkeringsfrågor för närliggande kontor från
tidigare planering.
Behoven av fler studentbostäder och helst nära LTU är stort. Akademiska hus som äger
marken har för avsikt att utveckla universitetet, med nya lokaler främst inom det område
som redan är bebyggt för den verksamheten och ser gärna att verksamheter och boende som
gynnar universitet kan byggas i dess direkta närhet.

Behovsbedömning
Kommunen har tagit ställning till att planen inte innebär risk för betydande miljöpåverkan
(BN20130507 §81). Länsstyrelsen har gjort samma bedömning, bilaga 1.

Plandata
Planområdet är beläget inom fastigheten Porsön 1:405. Det ligger norr om Laboratoriegatan
i Campus LTUs norra delar. Marken är idag delvis använd till parkering och obebyggd i
övrigt.
Arealen är ca 2,6 hektar.
Marken ägs av Akademiska hus, men avsikten är att efter att planen har vunnit Laga Kraft
ska den säljas till en exploatör som förväntas bygga och äga student- och forskarlägenheterna.

Tidigare ställningstaganden
Planer
I gällande ny strategiska översiktsplan 2013 som är antagen under försommaren 2013 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.
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Detaljplaner
Planen berör eller tangerar områden med gällande planer enligt nedan:		
Nr

Namn

Laga kraft

Lantmäteriet

A 317

Stadsplan för del av Porsöområdet (Lillön, Centrum och
högskoleområdet)

1974-02-14

25-NLÅ-8163

A 329

Stadsplan för del av Porsöberget (Berget)

1974-10-11

25-NLÅ-8306

PL 186

Del av Porsön, Högskoleområdet

1996-11-04

25-P97/27

PL 232

Del av Porsön (Porsön 1:403, Erisoft)

2000-09-25 25-P01/42

Gällande detaljplaner

I gällanade detaljplan är användningen betecknad med S - Skola, respektive A- allmänt ändamål. Byggrätten medger en byggnad med höjden 14 meter. Delar av områdena har i plan
varit möjliga att göra som gemensamhetsanläggningar för tillfart och parkeringar som är en
förutsättning för exploateringsgraden för fastigheten Porsön 1:403. Dessa gemensamhetsanläggningar inte har genomförts. Ett område mot bebyggelsen på Berget är skyddat som skog.

Riksintressen
Planområdet ligger inom riksintresset för Norrbottens kust och skärgård och riksintresse för
friluftsliv. (MB 4 kap 2§, MB 3 kap 6§).
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Förutsättningar och förändringar
Huvudfrågan
Avsikten är att student‐ och forskarbostäder uppförs i anslutning till Campusområdet.
Universitetet (LTU) har sedan etableringen av den tekniska högskolan under 1970-talet utvecklats till ett tekniskt universitet. De tekniska utbildningarna har idag sällskap med lärarutbildningar, ekonomutbildning och utbildningar inom musik, media, vård och rymd.
Universitetet är en mycket viktig utvecklingsmotor för Luleå kommun, regionen och Norrbotten. Det är därför synnerligen angeläget att med stor lyhördhet uppfatta universitetets
behov och ge det bästa möjliga förutsättningar i form av expansionsmöjligheter, studentbostäder kommunikationer, m.m. Den stora frågan i dagsläget är bristen på studentbostäder.
Utformningen är planerad till några högre byggnadskroppar med lägre anslutna delar.
Utbyggnaden kan ske delvis i etapper. I dessa hus räknas det med att det ryms drygt 250
lägenheter, 1‐3 RoK. Byggnaderna är tänkta att i höjd ge något av samma effekt som studentbostäderna mot Kårhusvägen, en form av högre ʺentréʺ byggnader och avslutning på
Campusområdet mot norr. Längs med den norra sidan av en möjlig framtida ny dragning
av Laboratoriegatan norr om Wibergsgården, i enlighet med Campusplanen som är Akademiska hus och Luleå tekniska universitet vision för Campus framtida utveckling.

Miljöbilder i området vy mot området sett från Laboratorievägens östra del.
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Natur
Området består idag av en obebyggd del av campusområdet. Det utgörs av skogsmark med
en parkeringsplats i östra delen av området.
Skogen är huvudsakligen en blandskog som är tämligen ensartad med begränsade förutsättningar för biologisk mångfald.
Markförhållanden
Marken inom aktuellt område sluttar i huvudsak i riktning mot söder. I den nordöstra delen
av planområdet ligger marken som högst på nivå ca +13,6 (uppgift från senare inmätning av
utökat område), i den södra delen där befintliga parkeringsplats finns ligger nivå på ca +9,6.
Diken i omgivningen ligger på nivå ca +8,5.
Parkeringsplatsen har varit försöksområde för markvärmelagring i ett forskningsprojekt
på LTU. Det var ett storskaligt borrhålslager för lagring  av energi vid höga temperatur och
bestod av 120 hål och var anslutet till fjärrvärmenätet var i drift 1983-1990. Inga miljöfarliga
vätskor ska ha använts under projektet och inga indikationer om att miljöfarliga ämnen finns
kvar har kunnat upptäckas.

Karta som översiktligt beskriver geologiska och hydrologiska förutsättningar
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Ett Kompletterande PM Geoteknik har sammanställts för större delen av planområdet och
ett antal punkter har undersökts, tidigare och nu, hela PM finns i bilaga 2. Sammanfattat här
efter.
Generellt utgörs den oexploaterade marken, under ca 0,1 m växtdelar, av ca 0,3 - 0,7 m naturligt lagrade sediment i form av silt (Si), sandig silt (saSi) och sand (Sa) som underlagras av
fast lagrad grusig sandig siltig morän och sandig siltig morän (grsasiTi/sasiTi). Block i ytan
har påträffats inom hela området. Marken där befintlig parkeringsplats ligger bedöms utgöras av fyllningsmassor av friktionsjord som underlagras av sandig siltig morän (sasiTi).
Inom området har berg påträffats i två av fyra undersökta punkter på 2,5 respektive 3,8 meter under marken. I två av punkterna har inte berg påträffats där är det bergfria djupet minst
5,7 meter under markytan.
Grundvattenytan i området är generellt hög. I juni 2013 påträffades den på djupet ca 0,2 m
under markytan, i december 1,1m, i mätpunkter inom den skogsbevuxna delen av området.
Inom mark med parkering registrerades nivån på ca 1,1 m under markytan.

Miljöbilder i området, vy mot befintlig parkering

				

Foto SBK

Geokonstruktionen med de enligt utförd undersökning rådande geotekniska förhållanden
föreslås att utföras med geoteknisk kategori 2 (GK2) och säkerhetsklass 2 (SK2).
Vissa förutsättningar inom tidigare forskningsområdet  har undersökts. Rör med diameter
ca 0,6-0,7 meter har lokaliserats och visas i rapporten. Överkant rör ligger på nivån ca + 9,35.
Brunnar är igengjutna med betong. Ingen kontroll har gjorts invändigt av rören då det inte
hittades några inspektionsluckor. Enligt uppgift ska det finnas  3-6 brunnar i markytan.
Grundläggning av byggnaderna kan ske ytligt med kantförstyvad hel platta på mark eller
med plintar på fast lagrad morän. Risk för schakt i berg kan förekomma för ev. hisschakt.
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Risk för grundläggning på fyllning ovan tidigare forskningsområde för hus finns, då avstånd
mellan röröverkant och grundläggningsnivå bör vara minst 0,5 meter.
För planerad parkeringsplats bedöms att schakt behövs, för att skapa en plan yta, i naturliga
sediment av sand, ev. silt och morän. Överbyggnaden för parkeringsplatsen och för övriga
hårdgjorda ytor bör dimensioneras för terrass med tjälfarlighetsklass 3.
Frostdjupet i aktuellt område uppgår till ca 2,2 meter. En viss risk för schakt i berg förekommer även vid ledningsschakt.
Den höga grundvattenytan i området måste beaktas vid schakt och att siltiga jordar har stor
flytbenägenhet vid vattenmättat tillstånd vilket måste beaktas vid schakt i siltiga morän under grundvattennivån. Infiltrationsförmågan är låg i marken.

Bild tagen från stigen upp mot Berget sett mot närmast området Natur
Foto SBK

Radon har mätts vid undersökning av tidigare forskningsområde och resultatet visade på
låga halter.
Rapporten rekommenderar att innan grundläggning utförs ska kontroll göras att jord- och
grundvattenförhållanden motsvarar det rapporten redovisat och att mer kontroll görs för rörförhållande samt packning av fyllning ovan och omkring rören där husens ska stå.
Detaljplanen medger endast källarlösa bostadshus. Eventuella åtgärder för sänkning av vattennivåer typ avskärande diken görs inom fastigheten.
Marknivån ligger över risknivåer för översvämning från havet eller närliggande vattendrag.
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Bebyggelseområden
Inom Campusområdet finns idag enbart studentbostäder i tre hus vid infarten till Kårhusvägen, sydväst om
planområdet. Norr om planområdet ligger bostadsområdet Porsöberget med gruppbyggda radhus och parhus. Och öster om Porsövägen ligger bostadsområdet
Porsön med blandad bebyggelse.
Tillfälligt bygglov finns för ett forskningsprojekt på
tomten söder om planområdet. Byggnaden ska fungera
som tillfälligt boende för studenter.
Planen medger nu utbyggnad av bostäder i form av
student- och forskarbostäder med placering vid östra
början av Laboratorievägen. Tanken är friliggande
byggnader i varierade våningsantal och med plats för Skuggor kl 09.00 vid höst och vårdagStudie Nordmar&Nordmark
lägre anslutande bostadshus mellan.  Planen ger plats jämning
för ca 250 bostäder fördelade på lägenheter 1 rok till
3 rok. Student- och forskarbostäderna är knutna till
Universitetet på det sätt att förmedling av lägenheterna
sker via studentservice.
Byggrätten för bostäder regleras med högsta tillåtna
våningsantal för delområden och största tillåtna bruttoarea per byggnad och som Största bruttoarea i m2
ovan mark totalt. De lägre byggsvolymerna, högst 4
våningar,  tillåts i den nordligare delen som en avslutning av Campusområdet och högre volymer, högst 7
våningar, närmare  en framtida möjlig gata. Byggrätten omgärdas av mark med restriktion för att uppföra
byggnader, vilket gör att även underbyggnation ska
verksamheten kunna bedrivas inom den egna fastigheten. Vind får inte inredas som bostad. Avståndet mellan Skuggor mitt på dagen vid höst och vårområden med rätt att bygga på till fastigheter norr där dagjämning. Studie Nordmar&Nordmark
om är samma som i gällande plan och minst 38 meter.
Våningshöjderna är beräknade till ca 3 meter.
En studie av hur skuggor påverkar omgivningen har
gjorts och effekterna vid vår- och höstdagjämning
redovisa i bilder här på sidan. Skuggan från skogsridån
som bevaras redovisas inte men har storpåvekan för
den närmst liggande fastigheterna fram för allt under
vinterhalvåret. Skuggstudien visar också att med tänkt
utformning finns platser på gården med förutsättningar
för utevistelse med solljus.
Markhöjd vid infart till bostadsområdet regleras i
förhållande till tillfartsgatan. I det sydvästra hörnet är
byggrätten avfasad för att ge plats för en möjlig framtida dragning av en gata som behöver  få ett avstånd till Skuggor kl 15.00 vid höst och vårdagjämning
Studie Nordmar&Nordmark
Wibergsgården.
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Förslaget sett snett uppifrån

Illustration Nordmark&Nordmark

Befintliga studentbostäder i Campusområdets nordvästra hörn

Foto SBK

Arbetsplatser, övrig bebyggelse
Planområdet utgör en del av Universitetets Campusområde (LTU) och används idag som
parkering för närliggande verksamheter som personalparkering för LTU och för verksamheter, främst kontor med ca 200 anställda, i Luleå Science park 11.  Universitetet har med
ca 17 000 studenter och 1600 anställda
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Utsnitt ur Campusplanen(Akademiska hus och LTUs vision för Campusområdets utveckling) med beskrivande kommentarer

Akademiska hus har tillsammans med Universitetet under det senaste året presenterat en ny
Campusplan. I den redovisas expansionsbehov för Universitetet främst inom Campusområdet eller i dess direkta närhet. Framöver föreslås flexibla lokaler för undervisning, kontor
och avknoppningverksamheter och studentbostäder norr om Campusområdet , det vill säga
söder och sydväst om planområdet. Diskussionen om utvecklingen fortgår.
De närmaste byggnaderna inom universitetesområdet är byggnad F som innehåller undervisningslokaler, laboratorielokaler och godsmottagning, byggnad E som innehåller undervisningslokaler, och Wibergsgården som är en gammal Norrbottensgård som används som
konferens anläggning för gäster till LTU. I anexbyggnad och förråd inryms verksamheter
med vissa krav på säkerhetsavstånd. Ansvariga för dessa verksamheter uppmanas se över
sina tillståndsprövningar med nya förutsättningar i omgivningen.
Fångvårdsanstalten ligger nordväst om planområdet. Häktet tar emot män och kvinnor, häktade både med och utan restriktioner. Anläggningen är utformad i lägre säkerhetsklass (2).
Anstalten har ett häktet med 30 platser och en ungdomsanstalt med 10 platseroch är arbetsplats för drygt 30 personer. Ingen utökning utan för den egna fastigheten är efterfrågad.
Offentlig och kommunal service
Den offentliga servicen som finns närmast är centrumfunktioner på andra sidan Porsönvägen
med exempelvis butik, skola, förskola, vårdcentral, tandvård och kyrka. Restuaranger och
kaféer, samt en privat förskola, finns även inom Campusområdet.
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Byggnadskultur och gestaltning
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 nu 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.

Foto gatumiljö Campus				

Foto SBK

För det aktuella området med bostäder i direkt anslutning till Campusområdet bör gälla att
man måste förhålla sig till karaktärer och kvaliteter på Campusområdet, och kanske främst
ta fasta på utformning och underhåll av den yttre miljön. Inga utpekade kulturmiljöer med
särskilda historiska värden eller fornlämningar finns inom området eller i dess närhet.
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Illustrationer av tänkt gårdsmiljö sett från Berget

Illustration Nordmark&Nordmark

Friytor, Lek och rekreation, Naturmiljö
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.
Närmaste offentliga lekmiljö finns runt Tekniskens hus och vid Porsöcentrum.
Rekreation och naturmiljö finns i direkt närhet i den naturmark som finns norr om området
och för vilken är avsikten är att den ska bevaras. Genom området finns idag upptrampade
stigar som ansluter mot Campus mer central delar (Wibergsgården) och en bredare kortare
stig som ansluter mot parkeringen öster om planområdet. Dessa stigar nyttjas främst av
boende på Berget. Området är idag planlagt för skoländamål, med skydd för skogen i en
zon upp mot befintliga bostäder. I planförslaget föreslås att skogsdelen övergår till allmän
plats och användningen Natur. Den sammanförs då med den kommunal naturmarken den
gränsar mot. I Campusplanen är området inte heller tänkt att används för bebyggelse. Inga
anlagda gångvägar planeras. Men möjligheten att röra sig igenom kommer att vara kvar.
Större områden med naturvärden för rekreation finns vid Gammelstadsviken , avstånd ca 1,5
km, och längs med Björsbyfjärden, avstånd 600 meter.
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Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
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. Laboratorievägen från planområdets sydöstra hörn och till Porsövägen har planbestämmelse i
gällande plan som ger möjlighet till samfälld infart (gemensamhetsanläggning).  
Diskussion finns i Campusplanen om ändrad dragning av Laboratorivägen, men beslut om
det ska göras eller inte är inte tagna. Diskussion har även påbörjats med Luleå kommun och
utredningar om hur en utformning och dragning av en ny gata skulle kunna se ut planeras.
Tillfart säkras i planen via användningen S - Skola och egenskapen g - gemensamhetsanläggning, området omfattar en möjlig framtida ny dragning av Laboratoriegränd. Kvartersmarken för bostäder är anpassad för att en eventuell ny gata ska rymmas.
I förhållande till den verksamhet som finns efter Laboratorievägen bedöms trafiken i området endast öka marginellt med användning studentbostäder.
Inga förändringar av gång- och cykelvägar är planerade. De befintliga ligger efter dagens
gatunät.

Studie av tänkt vy från framtida gata

Illustration Nordmar&Nordmark

Kollektivtrafik
Direkt närhet (inom 100 meter) finns till busshållplats för lokalbussar till centrum/Hertsön
och till Storheden/Björksskatan.
Länsstrafiken trafikerar Haparandavägen med bussar främst längst Norrlandskusten. Avståndet till hållplatsen är cirka 750 meter. Avståndet till Notvikens tåghållplats är cirka
1,8km.
Inga större förändringar av kollektivtrafikstråken är planerade.
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Parkering, utfarter
Den östra delen av planområdet är utformad, som en gles skogparkering som byggdes av
Ltu för att täcka deras behov under slutet av 1980-talet. I gällande plan (PL233; 2000-10-25)
som gjordes i syfte att utöka byggrätten på grannfastigheten Porsön 1:403, gavs möjlighet för
gemensamhetsanlägg för parkering under användning Skola.
I denna plan minskas området och användningen ändras till K - Kontor, endast parkeringsändamål. Med bestämmelsen avses öppen parkering, carport eller garage. Ytan ger plats för
ca 100 p-platser som markparkering. För ytan ges även möjlighet att bygga ett körbart parkeringsdäck i ett plan med infarter från fastigheten öster om planen. Ett uppbyggd däck skulle
kunna ge plats för upp mot 200 bilar. Reglering görs med byggnadshöjd och taklutning. Men
ändrad användning kan även området i en framtid försäljas till grannfastigheten där behov
finns av mer yta just för parkeringar kan bli stort om byggplanerna genomförs.
Viktigt att notera att fjärrvärmeledningar inom u-område passerar här och att samråd om
utformning måste ske med ledningsrättshavare, Luleå Energi.
En markant höjdskillnad finns mellan området avsatt för parkering och Laboratoriegränd. Av
hänsyn till detta och för att inte få ett parkeringsdäck direkt mot gatan, begränsas den delen
av marken till att byggnad inte får uppföras där.
Kravet på parkeringsplatser för studentbostäder har under åren förändrats för att motsvara
de verkliga behoven. För de senaste detaljplanerna gäller då att markparkering ska ge plats
för 0,2 parkeringar per lägenhet, men med rättigheter att bygga parkeringdäck, en våning, på
motsvarande yta om behoven i framtiden är större.
För kombinerade student- och forskarlägenheter, som har en större andel större lägenheter
som kan bli bostad även för familjer samtidigt som avståndet till Campus är ännu mindre,
bedöms behovet kunna uppgå till 0,2 parkeringar/lägenhet för 1 RoK och 0,5 parkeringar/
lägenhet för större lägenheter. Markytor för att kunna motsvara detta behov ska kunna
redovisas vid ansökan om bygglov. Inga rättigheter att bygga öppna parkeringsdäck föreslås
inom området. Lämpligast nyttjas den del av tomten som idag utgör skogsparkering även
fortsättningsvis för parkering. Marken har därför där till viss del reglerats med förbud om att
uppföra byggnader.
Utfart för bilar från bostadskvarteret tillåts mot Laboratorievägen där den idag böjer av mot
söder. Detta för att om än bara visuellt behålla delar av det rutnät av gator som Campus området är uppbyggt med.
Övrig del av fastighetsgränser mot gemensamt vägområde är inte lämpliga för körbara förbindelser.
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Foto av slänt och höjdskillnad närmst Laboratoriegränd

Foto SBK

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 eller i norrväst om planområdet.
Kommunala spillvattenledningar(avloppsledningar) finns öster om Porsövägen eller i Kårhusvägen. Kommunala dagvattenledningar finns i Kårhusvägen sydväst om området. Möjligheten finns att ansluta till ledningsnätet i dessa punkter eller att ansluta ledningar till det
ledningsnät som Akademiska hus äger.
Då infiltration är svår att åstadkomma med de markförhållanden som råder och kapacitet
troligen är begränsad i befintliga nät, föreslås det för det aktuella planerade området att
befintlig avrinning till skogsmarken i nordväst behålls i störstas möjliga omfattning samt att
dagvattnet som leds ned mot befintlig dagvattennät fördröjs. Om 10 l/s kan tillåtas krävs en
fördröjningsvolym på ca 160 m3 för ett 10-årsregn vilket kan ordnas via diken och/eller rörmagasin. Utförligare beskrivningar av förutsättningar för ledningsnät finns i VA-utredning
LTU som Akademiska hus har tagit fram under 2013. (Bifogas inte)
Brandvatten finns tillgängligt via ledning som kommer från Porsövägen och går hela vägen
längs Laboratorievägen. Det finns även brandvatten inne på Campus vid D- och A-huset.
Värme
Anslutning fjärrvärme är möjlig med ledningsnät som kommer i Laboratoriegränd och ligger
i planområdets östra gräns och fortsätter mot norr. Ledningarna ägs av Luleåenergi och  ledningsrätt finns varför marken ges begränsning i användningen med beteckning u.
El
Elledningar är liksom vatten- och avloppsledning enskilt ägda av Akademiska hus inom
Campusområdet. Möjlighet att ansluta till detta finns. Luleå energi har ledningsnät på västra
sidan om Porsövägen.
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Fiber
Möjlighet att ansluta till fiberoperatörs ledningar finns.
Avfall
Avfallshanteringen sköts i enlighet med kommunens policy för avfallshantering.

Administrativa frågor
Genomförande
Genomförandetiden för planen är 5 år, då avsikten är att omgående bygga studentbostäder.
Tidsplanen för planarbetet är att detaljplanen ska visas för samråd och granskning under
hösten-vintern 2013-2014 och bygget ska påbörjas direkt efter att detaljplanen vunnit laga
kraft. Husen kan stå klara under 2015.

Fastighetsrätt
Planområdet berör endast fastigheten Porsön 1:405. Området för parkering är avsett att säkerställa behovet av parkering för Porsön 1:403 och bör därför överföras till den fastigheten.
Övriga delar av kvarteret kan indelas i en eller flera fastigheter. Den delen av kvartersmarken
som är avsatt för skola kommer att användas gemensamt av flera fastigheter och kan därför
inrättas som en gemensamhetsanläggning.
I östra delen av planområdet finns ett u-område där befintlig fjärrvärmeledning är tryggad
med ledningsrätt.
Nybildning och ombildning av fastigheter samt inrättande av gemensamhetsanläggning sker
genom lantmäteriförrättning hos lantmäteriet i Norrbottens län.

Ekonomi
Planen upprättas enligt planavtal. Planavgift tas därför inte ut vid bygglov.
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Konsekvenser
Påverkan på miljön.
Byggande av student- och forskarlägenheter ger positiva effekter med att svara mot stora
behov av nya bostäder och med placeringen vara en del av tätare bebyggd stadsbygd, där
transportbehoven minskar.
En utbyggnad enligt beskrivning av planförslaget bedöms inte påverka berört riksintresset
negativt eller strida mot dess syfte, och inga andra skyddade områden berörs.
Då markområdet som nu byggs ut är av tämligen ensartad karaktär med begränsade förutsättningar för biologisk mångfald kan inte de ekologiska konsekvenserna bedömas bli annat
än små. Stråket av Natur inom planen gränsar till mark med användningen park och plantering, där finns möjlighet att behålla naturliga kvaliteter.
Höga nivåer på vatten i mark och ytvattenflöden är påvisade och vissa förändringar av dessa
kommer att bli konsekvensen av utbyggnad, typ diken som eventuellt skär av ytvattensströmmar kommer att måsta ligga inom kvartersmark.

Mellankommunala intressen
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.

Hälsa och Säkerhet
Risken för buller och andra störningar bedöms vara låg med dagens omgivande verksamheter, trafiken och med planerade framtida verksamheter.
Närheten till Campusområdet ger korta gångsträckor, relativt skyddad trafikmiljö på vägen
och boende i området ökar trygghet och säkerhet för de som rör sig i området.
Riskbedömningar är gjorda för befintliga verksamheter med vissa krav på säkerhetsavstånd.
Ansvariga för dessa verksamheter uppmanas se över sina tillståndsprövningar med nya
förutsättningar i omgivningen.

Tillgänglighet
Området har god tillgänglighet vad det gäller närhet till verksamheter, främst universitetet,
och till kollektivtrafik.
Då delar av marken har naturliga lutningar kommer främst tillgängligheten till delar av parkeringsytor kräva längre sträckors att gå eller rulla för att kunna nås.

Sociala konsekvenser
Det är idag mycket svårt att hitta bostad här i Luleå och för studenter som kommer utifrån är
utbudet av studentbostäder begränsat. Behovet av nya både student- och forskarlägenheter
är därför mycket stort. Nybyggnad av ytterligare ca 250 lägenheter skulle underlätta för en
del och att de kan vara färdigbyggda inom snar framtid är av stor betydelse. De stora kvaliteterna med en lokalisering i detta läge är att det är nästan inom Campus området och ger
stor närhet till utbildnings eller arbetsplatsen. Nya studentbostäder stärker universitet. Läget
stärker däremot inte det önskemålet om att nya studentbostäder ska ligga i området mellan
Campus och centrala Luleå.
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Ny bebyggelse inom stadsbyggden påverkar i nästan alla fall några närboende.
Mark som idag är obebyggd eller innehåller gles skogsparkering bebyggs med en skogsridå,  
om minst 38 meter mellan den mark som är tillåten att bebygga och befintliga bostäders fastigheter behålls. Den skogsridå som var säkrad i den gällande planen har behållits och säkras
med ändring till allmän platsmark i form av Natur.
I detta fall har avvägningar gjorts för boende i angränsande fastigheter på Gnejsstigen och
planförslaget har justerats efter samråd med att högre byggnader flyttar längre söder ut och
ifrån fastigheterna samt att bevarad skogsridå övergår i kommunal ägo. Påverkan bedöms då
vara i en acceptabel nivå mot grannar.

Stadsbyggnadskontorets planavdelning 2014-02

AnneLie Granljung
Anna Karin Lidén
Planchef					Planarkitekt
									
Antagen av Kommunfullmäktige 2014-05-26
Vunnit laga kraft 2014-06-25
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