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TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN
Planändringens syfte och huvuddrag
Syftet med planändringen är att öka byggrätten för vårdbebyggelse genom att medge en
högsta tillåtna totalhöjd som motsvarar högsta befintliga byggnad inom sjukhusområdet.
Detta innebär att området kan bebyggas med upp till sex våningar jämfört med
högst fyra våningar enligt gällande detaljplan. Ändringen berör det område som på
underliggande detaljplan är markerad som D1: ”Sjukhusområde som även inrymmer
mindre brandstation.” Planändringen innebär inte någon förändrad markanvändning.

Planområdets läge och areal
Planområdet är beläget i Sunderbyn och det befintliga sjukhusområdet. Planområdet
omfattar ca 41 ha varav ca 36 ha utgör sjukhusområde enligt gällande detaljplan. På sidan
6 redovisas planområdets omfattning.
planområde

Planförfarande och tidplan
Planen ska hanteras genom
normalt planförfarande, med
samråd och granskning under
hösten/vintern 2014/2015. Laga
kraft beräknas ske hösten 2015.

Planområdet är beläget i Sunderbyn,
ca 15 km nordväst om Luleå centrum.

©Blom 2013
Vy över sjukhusområdet.
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Handlingar
Planändringen
I ändringen ingår följande handlingar:
• Tillägg till planbeskrivningen (denna handling)
• Tillägg till planbestämmelser (denna handling)
• Tillägg till plankartan (denna handling)
Av ovanstående handlingar är det endast tillägg till planbestämmelser och plankartan
som har juridisk verkan. Handlingarna ska läsas tillsammans med underliggande plan,
dvs ”Detaljplan för del av Sunderbyn, Sjukhus”, PL146.
Övriga planhandlingar
• Fastighetsförteckning
• Samrådsredogörelse, (upprättas efter samrådet)
• Granskningsutlåtande (upprättas efter granskningstiden)
Utredningar
• Utvecklingsplan, Sunderby sjukhus, 23 april 2013 (bifogas ej)

Tidigare ställningstaganden
Översiktplan
Översiktsplanen visar kommunens viljeinriktning för den framtida användningen
av mark och vatten. För sjukhusområdet i Sunderbyn framförs följande: ”Sjukhusets
verksamhet och möjlighet till utveckling ska prioriteras.”
Detaljplan
Underliggande detaljplan, PL146, medger i huvudsak markanvänding för vård: D med
preciseringen: ”Sjukhusområde som även inrymmer mindre brandstation”. Rätten
att uppföra byggnader gäller inom hela sjukhusområdet men med begränsningen att
antalet våningar inte får överstiga fyra. Detaljplanen vann laga kraft den 24 nov 1994.
Genomförandetiden löpte ut år 1999. På sida 5 redovisas ett urklipp av plankartan och av
planbestämmelserna.
Kommunala beslut i övrigt
Plan- tillväxtutskottet beslutade 2013-11-18 § 118 att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag
att ändra ursprunglig detaljplan.
Riksintressen
Riksintressen är nationellt betydelsefulla områden utpekade av riksdag (4 kap MB)
eller berörd sektorsmyndighet (3 kap MB). Ändringen berör försvarsmaktens utpekade
stoppområde för höga objekt runt flygplatsen som utgör område av riksintresse för
totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § 2 st.
Bedömning av miljöpåverkan (sk behovsbedömning)
Kommunen har genom byggnadsnämndens beslut 2014-05-06 § 56 bedömt att
detaljplanens genomförande inte kommer att innebära betydande miljöpåverkan som
kan antas uppkomma med avseende på bland annat biologisk mångfald, befolkning,
människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, klimatfaktorer etc.
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Urklipp ur plankartan för
underliggande detaljplan som vann
laga kraft år 1994.
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Förutsättningar
Markägoförhållande
Marken inom planområdet (Sunderbyn 67:592) ägs av Norrbottens läns landsting
(NLL) och av Luleå kommun (Sunderbyn 67:3). Angränsande fastigheter ägs av statens
trafikverk, kommunen samt av olika privatpersoner.
Inom planområdet finns rättigheter för väg och anordningar för fjärrvärme och el. Några
planbestämmelser för dessa rättighetsområden är inte införda i underliggande detaljplan.

67:592

67:3
©Blom 2013
Ortofoto med med fastighetsinformation (gul sträckad linje) och planområdesgräns för underliggande
detaljplan, PL 146 (röd heldragen linje). Underliggande detaljplan berör i huvudsak Sunderbyn 67:592 som
ägs av Norrbottens läns landsting.

Sjukhusområdet
Befintliga byggnader upptar
en byggnadsyta på mark
(byggnadsarea) på ca 30 000
m2. Byggnaderna varierar i
antalet våningar, men som
mest upp till och med fyra.
Två av byggnadskropparna är
förberedda att byggas på: BY105
och BY122. Den senare är ett
nybyggt patienthotell som stod
klart våren 2014.

BY122

BY105

©Blom 2013
Bilden visar de byggnadskomplex, BY122 och BY105, som är
konstruerade så att de kan byggas på.
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En stor del av området utgör parkeringsytor för besökande, inskrivna patienter
och för personal. Det finns ca 1500 parkeringsplatser, varav ca en tredjedel utgör
parkeringsplatser för besökande. Övrig mark använts för parkändamål och transport.
Sjukhuset har idag ca 400 vårdplatser och ca 2500 anställda.
Geotekniska förhållanden
I samband med upprättandet av underliggande detaljplan, PL146, genomfördes en
översiktlig grundundersökning av området. Den visar att området består av silt/lera
utan genomgående torrskorpa. Avstånd till fast botten ligger på mellan två och fyra
meter. I undersökningen görs gällande att ytterligare undersökningar fordras inför
detaljprojektering av sjukhuset.
Gator och trafik
Sjukhusområdet nås med bil och buss via väg 97, samt med tåg med av- och påstigning
på perrong inom gångavstånd. I genomsnitt trafikeras väg 97 av ca 8 000 fordon per
dygn. Av dessa är ca 3 000 pendlare till arbetsplatserna i Luleå eller Boden.
En landningsplats för helekoptrar finns i sjukhusområdets östra del. Idag finns tillstånd
för 150 flygrörelser per år. Normalt genomförs ca 125 flygrörelser per år. Helekoperns
inflygning sker i riktingen sydost-nordväst.
helikopterplatta
Teknisk försörjning
Sjukhusområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten- och spillvattenförsörjning. Det
innebär att vatten- och spillvattenförsörjningen skall
ske genom kommunens VA-anläggning/försorg.
Förbindelsepunkt för dricks-, spill- och dagvatten finns
i planområdet södra del. Reservvatten kan tas från
egen vattentäkt.
Brandposter finns utplacerade i området. I samtliga
trapphus finns stigarledning med uttag på varje
våning. Kylvattentank och den konstgjorda sjön i
sjukhusparken kan nyttjas som branddamm.
En älvvattenledning/intagsledning är anlagd mellan sjukhuset och Lule älv. Ledningen
försörjer sjukhuset med kylvatten till en mängd av ca 350 000 m3 per år. Maximalt uttag är
idag uppnått och under sommar/höst ”nödkyls” det med kommunalt vatten för att klara
kylbehovet. För bortledandet av råvatten krävs tillstånd enligt miljöbalken. I beslut 13
oktober 1995 lämnade Vattendomstolen tillstånd enligt vattenlagen till Luleå kommun att
anlägga och intagsledning och bortleda råvatten från Lule älv till Sunderby sjukhus. Den
konstgjorda sjön i sjukhusparken är mottagare av använt kylvatten (returvatten).
Via en fördelningsstation i Gammelstad sker distribution av el till sjukhuset.
Elförbrukningen är på 2,8 MW när förbrukningen är som störst. Av huvudmatningen
utnyttjar sjukhuset idag ca 25 procent av maxkapaciteten. Reservledning till sjukhuset är
ansluten till befintlig ledning som försörjer Norra Sunderbyn. Denna klarar en utökning
om ca 50 procent av existerande maximala effektuttaget.
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Elektronisk kommunikation (bredband) sker idag genom anordningar som ägs av
Skanova och Lunet.
Uppvärmning sker med fjärrvärme. Leveransen till sjukhuset är idag 6 MW. Uttaget med
nuvarande servisledning kan ökas upp mot 10 MW, därefter måste konsekvenserna av ett
högre uttag utredas vidare. Ur säkerhetssynpunkt så består värmeanläggningen idag av
två fjärrvärmecentraler.
Tillståndsprövningar enligt miljöbalken
En tillståndsansökan för vattenverksamhet avseende ytterligare en älvvattenledning för
kylvatten är under framtagande. Den nya ledningen planeras i samma sträckning som
den befintliga och ska ha lika stor kapacitet, dvs ca 350 000 m3 per år.
I de fall fält- och laboratorieundersökningar visar på förekomst av sulfidjordar så kan det
krävas en tillståndsprövning enligt miljöbalken där kommunen utgör en samrådsinstans.

Planändringens innebörd och konsekvenser
Sunderby sjukhus har idag en högsta totalhöjd på ca 36 meter (ca 45 meter över
nollplanet). För närvarande finns inga planer på att bygga högre än högsta befintliga
byggnad. Däremot finns behov av att bygga i fler våningar än de fyra våningar gällande
plan medger.
Detaljplanen bör innehålla en bestämmelse som reglerar högsta tillåtna totalhöjd. En
reglering av antalet våningar behövs däremot inte. Detaljplanens bestämmelse om högsta
tillåtna antal våningar kommer således att ersättas med en bestämmelse som anger att
högsta tillåtna totalhöjd inom planområdet ska vara 45 meter över nollplanet (motsvarar
ca 36 meter över mark). Det kommer därmed att bli möjligt att uppför byggnader med
upp till sex våningar inom sjukhusområdet (D1). Tanken med att möjliggöra ett ökat antal
våningar är att uppnå en sammanhållen och effektiv vårdverksamhet och kunna arbeta
på ett resurseffektivt och patientsäkert sätt. Sambanden mellan de olika verksamheterna
bedöms bli bättre och är enklare att åstadkomma med vertikal kommunikation på en
avgränsad yta än i ett horisontellt utdraget sjukhus.
Bilden på sidan 9 redovisar de ytor som är identifierade för nya byggnader och för
om- och tillbyggnader. Ytorna är bland annat utpekade med hänsyn till sjukhusets
ursprungliga struktur, inflygningvinklar för helekopter och exponeringen av dagsljus.
Så som planerna ser ut idag så ligger etapp D/E närmast i tiden att förverkligas.
Förutom dagsljus behöver man ta hänsyn till att det fortsatt finns tillgång till grönska
inom sjukhusområdet då forskningsreslutat visat att gröna miljöer har betydelse för
tillfrisknande och hälsa.
Eftersom nuvarande placering av helikopterlandningsplatsen kan komma att begränsa
sjukhusets utbyggnadsmöjligheter så kan det bli akutellt med en ny placering. Hänsyn
måste då tas till inflygningsvinkel. Luftfartsvekets regler gäller.
Teknisk försörjning
Ändringen möjliggör att sjukhusverksamheten kan utökas vilket i sin tur leder till ett ökat
behov av el, värme, vatten etc.
Kommunala VA-anläggningar bedöms inte behöva byggas ut med anledning av den
föreslagan utökningen. Vid varje tillbyggnadsetapp bör dock överväganen ske vad gäller
tillräckligt vattentryck i de högst belägna våningsplanen.
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ningsvinklar som begränsar utbyggnadsmöjligheterna i nordost.
De olika lägena är lämpliga för olika typer av
verksamhet:

sterilcentral och IVA.

F

Nybyggnad av patienthotell. Genomförs
2012-2014.

Maximalt uttag vad gäller kylvatten är idag uppnått varför ytterligare en intagsledning
kylvattenför
är under
Den nya
intagsledningen
planeras
förläggas
i samma
G Planerna
föratt
hangar
har utgått.
service,planering.
administration
och
AförUtökning
sträckning som den befintliga och upprätthålla samma kapacitet. Åtgärden innebär en
annan verksamhet bör lokaliseras i närheten
tillståndsprövning enligt miljöbalkens regler för vattenverksamhet.
H Område för möjlig framtida expansion.

av nuvarande försörjningsbyggnad. Denna
Exempel
på lämplig verksamhet är
Försörjningen
av el och värme kan
behöva förstärkas. Vid
varje tillbyggnadsetapp
del ska få kulvertförbindelse
till sjukhuset.
sjukhusapotek.
Byggnadens höjd och ut
bör överväganen ske. I de fall det finns ett behov av att utöka den elektoniska
bredning begränsas av helikopterns inflygså kan
ske i de befintliga anordningarna.
Bkommunikationen
Om- och tillbyggnad
fördet
vuxenpsykiatri.
ning.

I

A

Om- och tillbyggnad av huvudentré och
restaurang för utveckling av sjukhusets
service.

H

B

D/E
C
F

I

Identifierade expansionsmöjligheter (blå ytor) som bland annat tar fasta på sjukhusets ursprungliga
struktur, hänsyn till helekopterns inflygningsvinklar och exponering av dagsljus.
Etapp A - Administration, service

57

April 2013
Etapp
B - Vuxenpsykiatri

Etapp C - Rehabilitering och njurmedicinskt centrum
Etapp D/E - Ambulanshall, saneringsenhet, akutmottagning, röntgen, operation, sterilcentral och IVA.
Etapp F - Nybyggnad av patienthotell. (Invigdes september 2014)
Etapp H - Ev. sjukhusapotek
Etapp I - Om- och tillbyggnad för utveckling av sjukhusets service.
Bilden är hämtad ur: ”Utvecklingsplan, Sunderby sjukhus 23 april 2013”
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Landskapsbilden
Sjukhusbyggnaden ses i första hand av förbipasserande på väg 97, i de vägavsnitt där
inte vegetationen skymmer. Eftersom området redan är bebyggt och förändringen, sett
till hela sjukhusbebyggelsen, är relativt ringa bedöms förändringen av landskapsbilden
inte bli påtaglig.
Förenlighet med översiktsplanen, riksintressen
Planändringen motverkar inte översiktsplanen.
Planändringen bedöms inte innebär någon risk för påtaglig skada eller negativ påverkan
på riksintresset för totalförsvaret, Luleå/Kallax flygplats. Några andra riksintressen
påverkas inte av ändringen.

Planändringens genomförande
(Preliminär) Tidplan för genomförandet
Etapp D/E: planerad byggstart 2016
Etapp B: planerad byggstart 2017
Etapp C/I: planerad byggstart 2019
Genomförandetid
Genomförandetiden för underliggande detaljplan löpte ut 1999-11-24.
Genomförandetiden förnyas för hela detaljplanen (PL 146) inklusive tillägg till
detaljplanebestämmelser och utgår 5 år från det datum beslutet att anta ändringen av
detaljplanen vunnit laga kraft.

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER
En ny bestämmelse om totalhöjd införs som ersätter tidigare bestämmelse om antal
våningar.
Underliggande detaljplan för del av Sunderbyn, Sjukhus, PL 146 gäller jämsides.

Nya bestämmelser
Höjd på byggnader
+0.0

Högsta totalhöjd i meter över nollplanet

Genomförandetid
Genomförandetiden för denna ändring är 5 år från den dag tillägget vinner laga kraft. För
underliggande detaljplan, PL146, förlängs genomförandetiden till samma tidpunkt som
för den nu aktuella ändringen.

Upphävda bestämmelser
Utformning
IV

Högsta antal våningar är fyra
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TILLÄGG TILL PLANKARTAN
Plankartan för denna ändring har upprättats på en kopia av gällande detaljplan, PL 146.
Ändringen omfattar endast högsta tillåtna våningsantal (IV), som nu ersätts med högsta
totalhöjd i meter över nollplanet, (45,0 m).

+45.0

MEDVERKANDE
Tjänstemän
Christer Svärd
Stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning stadsplanering 2015-04-13

AnneLie Granljung				
Planchef					

Gunilla Heinrud
Plantekniker
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