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Handlingar

I planen ingår följande handlingar:
• Plankarta med bestämmelser
• Illustration
• Planbeskrivning
• Miljökonsekvensbeskrivning
• Samrådsredogörelse
Av ovanstående handlingar är det endast plankartan med bestämmelser som har
juridisk verkan.

Planens syfte och huvuddrag

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för förtätning av centrumhalvön
genom komplettering av verksamhet.
Detaljplanen innebär att fastighetens nuvarande markanvändning ändras från
handelsändamål till kontor med handel i bottenvåning. Planen ska även möjliggöra för garage.

Behovsbedömning

När en detaljplan upprättas ska kommunen alltid ta ställning till om en miljöbedömning för planen behövs eller inte. En miljöbedömning ska göras om planens genomförande kan antas leda till betydande miljöpåverkan.
En behovsbedömning har upprättats av kommunen med tillgängligt kunskapsunderlag om platsens miljöförutsättningar. Behovsbedömningens ställningstagande sammanfattas nedan.
Planområdet är miljöbelastat och följande faktorer har identifieras i samband
med behovsbedömningen som kräver särskild behandling:
Markföroreningar: Området är utfyllt och markföroreningar har konstaterats.
Buller: Planområdet påverkas av trafikbuller från Sandviksgatan, trafikplatsen i
Rådstugatans förlängning och Södra Hamnleden.  
Luftkvalitet: Utvärderingen av tidigare mätningar redovisar att två av miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid har överskridits under året 2010.
Stadsbilden: Påverkan på befintlig bebyggelse, tillkommande byggnadens volymer mm.

Ställningstagande
Med kunskap som finns tillgänglig om planområdet bedöms att det finns anledning att anta att miljökvalitetsnormer beträffande luftföroreningar kan överskridas. Det råder osäkerhet om detaljplanenens genomförande kan medföra risk för
betydande miljöpåverkan.
Med anledning av detta anser stadsbyggnadskontoret i samråd med miljökontoret och länsstyrelsen att en miljökonsekvensbeskrivning enligt MB 6 kap 11 och
12 § § behöver upprättas.
En särskild miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats och bifogas detaljplanen. MKB:ns slutsatser sammanfattas på sidan 15.
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Plandata
Lägesbestämning
Planområdet är beläget på södra delen av Luleås halvö. Planområdet gränsar i
öst mot trafikplatsen i Rådstugatans förlängning, i syd mot Västra Varvsleden
och i väst mot fastigheten Kajan 16. Norra delen av planområdet gränsar mot
Sandviksgatan.

Areal
Planområdet omfattar ca 0,6 ha.

Markägoförhållanden
Marken befinner sig i privat ägo.

Bild b: Bilden redovisar planområdets lokalisering på Luleås centrumhalvö

Tidigare ställningstaganden
Planer
Översiktliga planer
Planområdet berörs av Fördjupad översiktplan för Luleå tätort från 1993. Luleå
kommun arbetar med sex program som tillsammans ska utgöra den nya översiktsplanen för kommunen. Planområdet omfattas främst av program C - Centrum & Skärgård.
Planförslaget strider inte mot kommunens nuvarande och föreslagna rekommendationer för området.
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Program för planområdet
Arbetet med ett planprogram för ”Del av Centrum, Kv Kajan, Fågeln m.fl” pågår.
Områdets trafikbuller och förekomst av markföroreningar och utretts och sammanställts. En första bedömning av förändringar i Stadsbilden är gjort.
Under arbetet har även identifierats frågor som berör trafiksituationen för gående, cyklister och bilar. En trafikutredning för området pågår och beräknas bli
färdigt till sommaren 2013.
Kommunen har gjort den samlade bedömningen, utifrån tillgängligt kunskapsunderlag, att planarbetet för Kajan 18 får påbörjas under förutsättningen att  
detaljplanen avgränsas till fastigheten.
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
Planområdet berör eller tangerar områden med gällande planer enligt nedan:		
			
Nr

Namn

Laga kraft

A 142

Stadsplan för Gladan, Kajan m fl

1957-12-20

A 373

Stadsplan för Varvsleden- Prästgatan del av
Hertsövägen mm.

1978-03-29

A 298

Detaljplan för kvarteret Hägern

1972-02-25

A 238

Stadsplan för kvarteret Kråkan

1964-11-14

Riksintressen
Planområdet berörs av riksintresse för Norrbottens kust och skärgård enligt Miljöbalken 4 kap 2 § och av riksintresse för Friluftsliv enligt Miljöbalken 3 kap § 6.
Riksintresset enligt MB 4 kap 2 § är inte avsett att hindra tätortens utveckling
(MB 4 kap 1§). Detta planförslag påverkar inte riksintressena eftersom planområdet är redan ianspråktaget.

Bild c: Detaljplanen omfattar endast fastigheten Kajan 18 (gul linje). Planområdet berör
detaljplanerna A142 och A373. Bilden från Blom pictometry
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Förutsättningar och förändringar
Huvudfrågan
Detaljplanens huvudfråga är att möjliggöra för icke störande verksamheter/
arbetsplatser i centrum. Ny detaljplan innebär ändrad markanvändning från handel ”H” till kontor med möjlighet till handel i bottenvåning ”KH1”

Natur
Landskap och vegetation
Planområdet avgränsas till fastigheten Kajan 18. Marken är ianspråktaget i sin
helhet för handelslokaler med tillhörande asfalterade parkerings- och angöringsytor. Planområdets markhöjd varierar från 4,1 meter längs Sandviksgatan till 3,1
meter vid fastighetens gräns mot Västra Varvsgatan.
Geotekniska förhållanden
Marken i planområdet består av fyllnadsmaterial, främst av naturligt ursprung
följt av fyllning av grusig sand, stenig grusig sand eller stenig grusig sandmorän.
Fyllnadsmassornas mäktighet varierar, vanligen mellan 3 och 4 meter.
Grundläggning kommer troligen att kräva markförstärkningsåtgärder som urgrävning eller pålning. För att fastställa typ av grundläggning  krävs en utökad
geoteknisk undersökning vid projekteringsskedet.
Grundvattenytan ligger i den sydöstra delen av området ca 4,3 meter under  
markytan, och dess flödesriktning bedöms vara mot sydost.
Förorenad mark
Historiskt har olika verksamheter bedrivits i området, bl a har hamnverksamhet och bensinstation bedrivits öster om planområdet. Planområdet är utfyllt i
omgångar och består därför av heterogena massor.
En miljögeoteknisk undersökning (MTU) uppfördes för planområdet (SWECO
2011-01-31). Enligt MTU  har höga halter av polycykliska aromatiska kolväten
(PAH) påträffats i det aktuella området. Påträffade PAH halter ligger över Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) i flera
punkter och aromater (> C10-C16) i halter över riktvärdena för känslig markanvändning (KM), i två punkter. Förorenade massor konstaterades mellan 0 till 5
meter under markytan inom delar av planområdet. Förorenade massor kan även
finnas under befintlig byggnad eftersom att en stor del av fastigheten är utfylld.
Enligt utförda markundersökningar och riskvärderingar bedöms området vara
aktuellt för efterbehandlingsåtgärder. Påträffade markföroreningar kan behöva
avgränsas med ytterligare provtagningar innan markarbeten påbörjas.
Detaljplanen möjliggör för anordning av underjordiskt garage i två plan. Detta
innebär att marken kommer att schaktas till minst -2.4 meter under nollplanet vilket kan medföra att vissa föroreningar kan komma att försvinna helt i samband
med utgrävning.
Markföroreningar ska avhjälpas till den nivå som krävs för att inte riskera detaljplanens syfte. Enligt naturvårdverkets rekommendationer för kontor gäller
sanering till nivån för mindre känsligt markanvändnings, ”MKM”.
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Med hänsyn till påträffade markföroreningar har planbestämmelsen a1 införts
under rubriken ”Ändrad lovplikt lov med villkor”. Planbestämmelsen innebär att
”bygglov får endast ges under förutsättning att markföroreningar har avhjälpts”.
Det förekommer inga föroreningar i form av klorerade lösningsmedel inom planområdet.
En fördjupad redovisning av markföroreningar återfinns i detaljplanens miljökonsekvensbeskrivning med underliggande bilagor.
Riktvärden för markföroreningar
Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för förorenad mark som baseras på vilken typ
av markanvändning som är aktuell. Vid känslig markanvändning (KM) finns ingen begränsning
för vad marken används till, alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent
inom området under en livstid.
För mindre känslig markanvändning (MKM) begränsas markanvändningen till t.ex kontor, industrier eller vägar. De exponerade grupperna antas vara personer som vistas i området under sin
yrkesverksamma tid samt barn och äldre som vistas i området tillfällig. Källa: Naturvårdverket
Polycykliska Aromatiska Kolvätten PAH
Högaromatiska oljor innehåller polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Det är en stor grupp av
föreningar och många har hälso- och miljöskadliga effekter. De flesta PAH som ingår i oljan är långlivade, bioackumulerande och cancerframkallande. Högaromatiska oljor används bland annat som
mjukgörare i gummi. Bilavgaser, slitage av bildäck och slitage av vägmaterial är de största källorna
till PAH i luften. Småskalig vedeldning, kreosotimpregnerat virke, fabriker som tillverkar gummi
och bensinstationer är andra källor. Källa: MKB detaljplan för Kajan 18

BIld d: Bilden redovisar en skiss över föroreningens uppskattade utbredning. Orange
punkt markerar provpunkter med halt över MKM, gul punkt markerar provpunkter med
halt över KM och med grön markeras provpunkter med halt under KM.
Källa: SWECO Miljögeoteknisk undersökning av kv Kajan 18 2011-01-31
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Luftföroreningar
Luleå kommun har under många år kontrollerat luftföroreningar som partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) i stadens centrum. Sedan början av år 2011
har kvävedioxidmätningar utförts längs Sandviksgatan. Resultaten från de elva
mätmånaderna visar att miljökvalitetsnormen tangerats i och med att miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärdet har överskridits sju gånger av de tillåtna sju. I
och med att höga kvävedioxidhalter även har uppmätts i andra gaturum i Luleå
centrum har Naturvårdsverket underättats och ett åtgärdsprogram för att få ned
kvävedioxidhalterna kan komma att upprättas.
För att undersöka den planerade byggnadens påverkan på luftmiljön har beräkningar av halten NO2 och PM10 utförts. Nedan återges SMHI:s sammanfattning
av genomförda beräkningar.
Spridningsberäkningar för halten NO2 samt halten PM10 i luften runt ett planerat nybygge i kvarteret Kajan i Luleå har genomförts. Beräkningarna är genomförda för kvarteret som det ser ut idag och för två framtidsscenarier där byggnaden har rests med två
olika höjder – 17 respektive 33 m i den högsta takpunkten.
Resultaten visar att påverkan på halten NO2 samt PM10 är relativt liten. Ökningarna
som nybyggnaden beräknas medföra är mindre än sänkningarna som förväntas ske av
de urbana och regionala haltbidragen fram till år 2020, vilket leder till att de beräknade
totalhalterna runt Kajan 18 är lägre år 2020 med den nya byggnaden på plats än vad de
beräknas vara idag
Genomförandet av byggnaden förväntas alltjämt ha en negativ effekt på halten av NO2
samt PM10 i närområdet utanför byggnaden. Ökningen av halterna blir mindre om
den lägre hushöjden väljs. Dock så beräknas halterna år 2020 inte att överskrida de övre
utvärderingströsklarna för miljökvalitetsnormen oavsett vilken av de två höjderna som
används.
Gällande Miljökvalitetsnormer har iakttagits under detaljplanearbetet och genomförandet av planen bedöms inte medverka till  att miljökvalitetsnormer
överträds. Kommunen har påbörjat arbetet med ett åtgärdsprogram med syfte att
förbättra områdets luftmiljökvalité.
Planområdets byggrätt har utformats för att minimera effekten av att gaturummet blir mer slutet. Ventilationsintag får inte förekomma mot Sandviksgatan.

Miljökvalitetsnormer i fysisk planering: Kommunen i planering och planläggning ska
iaktta gällande miljökvalitetsnormer (MKN), samt genom att detaljplaner, områdesbe
stämmelser och lovgivning inte får medföra att en miljökvalitetsnorm överträds.
Enligt 2 kap 10 § PBL ska miljökvalitetsnormerna i 5 kap. Miljöbalken eller i föreskrifter
som har meddelats med stöd av 5 kap. Miljöbalken följas vid planläggning. Hänvisningar
till 5 kap. Miljöbalken finns också i 3 och 4 kap. PBL som behandlar översiktsplan respektive detaljplan. Normerna ligger också till grund för ingripande enligt 11 kap 10 § PBL,
varigenom kommunala beslut om detaljplaner och områdesbestämmelser (och i vissa fall
även om lov eller förhandsbesked) kan upphävas. Källa: Naturvårdsverket
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Buller
Planområdet påverkas i norr och i öst av buller från Sandviksgatan och Södra
Hamnens trafikplats. Utförda trafikbullerberäkningar visar att tillkommande
byggnadens fasad mot norr (Sandviksgatan) kommer att bli mest bullerutsatt. Beräknade dygnsekvivalenta nivåer längs Sandviksgatan ligger över 65 dB(A). Vid
planområdets nordöstra och östra del beräknas dygnsekvivalenta nivåer mellan
56-65 dB(A).
Det finns inga krav för ekvivalent eller maximal nivå utomhus vid fasad för kontorslokaler. Ljudklassning av kontorslokaler anges i svensk standard SS 252 68.
Planbestämmelse om byggnadsteknik införs för att säkertställa att rikvärdena för
inomhusmiljön uppfylls.
Bullerberäkningar har utföts för att fastställa påverkan på planområdets angränsande fastigheter. Nedan återges ÅF:s sammanfattning av utförda bulllerberäkningar.
”För att bedöma om den planerade byggnaden ger upphov till förhöjda nivåer vid närliggande bostäder, i form av reflexer, har beräkningar genomförts med dagens situation
(befintlig byggnad) samt framtida situation (planerad byggnad). Ljudnivå skiljer sig ± 1
dB(A) mellan dagens situation och framtida situation, vilket enligt vår bedömning innebär att trafikbullersituationen vid närliggande bostäder till Kajan 18 ej påverkas om den
planerade byggnaden uppförs”.

Bild e: Bebyggelse i planområdets angränsande kvarter mot norr utgörs av flervåningsbostadshus med höjder som varierar från 13 till 23 meter över markplan.
”Gröna huset” på Västra Varvsgatan är ca 12 meter hög över mark plan. En påbyggnad
med 2 våningar plus teknik utrymme utreds i samband detaljplan för kv Hägern.
Norr om planområdet syns en större öppen plats med bensinstation. Runt bensinstationen domineras bebyggelsen av fyra- till femvåningshus, ofta med handel i gatuplan.
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Radon
Detaljplanområdet ligger inom normalriskområde för radon. Inga särskilda åtgärder krävs för att skydda byggnaderna mot radon.
Risk för skred/ höga vattenstånd
Enligt myndighetens för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), kartering över  
översvämningsriskerna längs Luleå älv, ligger kvarteret Kajan inte inom angett  
område med risk för översvämningsåverkan (rapport 47, 2006-10-18). Planområdet ligger över högsta uppmätta vattennivå i havet.
Luleå kommun arbetar med sex program som tillsammans utgör den nya översiktsplanen för kommunen. I program D - stad och landsbygd har man studerat
ny bebyggelse i strandnära lägen. Rekommendationerna från program D är att
ny bebyggelse tillåts +1,96 meter över normalvattenstånd vilket definieras som
100 års vattenstånd. Planområdets lägsta markhöjd är 3,1 meter över nollplanet
(normalvattenståndet i Luleå låg 2010 på +0,06 meter över nollplanet).
Det finns inga risker för skred inom planområdet.

Bebyggelseområden
Bebyggelsen i planområdet utgörs av en relativt låg U-formad byggnad från 60talet. Husets långa fasader är placerade längs fastighetsgränserna mot Sanviksgatan och Västra Varvsgatan. Entréer till handelslokaler är placerade mot ”innegården”.
Planområdets befintliga bebyggelse omges av trafikerade gator, parkmark och
öppna ytor i norr, nordost, syd och öster och har bra kontakt med Gråsjälsfjärden.
”Bild d”, redovisar antal våningar på angränsande fastigheter. Detaljplanens
byggrätt utformas för att möjliggöra en övergång mellan befintliga volymer i planområdets angränsande kvarter och den tillkommande byggnaden.
Planområdets byggnadsarea begränsas till 75% av fastighetens totala area. Högst
10 % av byggnadsarean får bebyggas med en total höjd på +36 meter över nollplan.
Högst 15 % av byggnadsarean får bebyggas med en total höjd på +23 meter över
nollplan.
Detaljplanen strävar efter skapande av mervärde genom att inte reglera byggrätten mer en nödvändigt.
Med hänsyn till buller, luftföroreningar, trafiksäkerhet och stadsbild har införts
planbestämmelser som reglerar byggrätten längs planområdets norra sida.
Entréer får inte anordnas i direkt anslutning till Sandviksgatan. Tillkomande
byggnad ska placeras längs tomtens norra gräns och får inte ha en totalt höjd som
överstiger 16,3 meter över nollplan.
Detaljplanen möjliggör även parkering i garage.
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Bild e: Illustration med Equator Stockholm AB tolkning av byggrätten. Vy från korsningen
Stationsgatan - Rådstugatan mot Kv Kajan.

Bild f: Vy från Sandviksgatan mot Södra Hamns trafikplats. Perspektiven redovisar tillkommande byggnads höjd i förhållande till befintliga byggnader längs Sanviksgatan södra
sidan.

Bild g: Redovisning av områdets siktlinjer. Tillkommande byggnad kommer inte att påverka befintliga siktlinjer.
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Bostäder
Det finns inga bostäder inom planområdet och inga tillkommer i samband med
genomförandet av detaljplanen.
Söder om planområdet i kvarteret Hägern finns idag 482 lägenheter. Bostäder
finns även på kvarteret Kråkan och Gladan.
Stadsbild
En översiktlig studie över områdets karaktär och befintliga hushöjder har gjorts
för att reglera tillkomande byggnadshöjder. Detaljplanen reglerar totalhöjder.
Detta innebär att byggnadshöjden, takpartier och teknikutrymme ska inrymmas i
angiven höjd.
Vid utformning och fördelning av byggrätten har hänsyn tagits till att försöka
bevara områdets karaktär och utsiktlinjer för de boende norr om planområdet.
Byggnadens volym och gestaltning kommer att påverka stadsmiljön. Förändringar kan av vissa upplevas som störande och negativa men kan också öppna för
möjligheter och skapande av mervärde. En positiv påverkan kan uppnås genom
utformning/gestaltning och fördelning av byggrätten på fastigheten med hänsyn
till omgivningen. Påverkan kan bli positiv om befintlig byggnad ersätts med en
väl genomarbetad arkitektur som håller hög kvalitet vad avser material, detaljutformning mm.
Genomförandet av detaljplanen förväntas inte ha en negativ påverkan på stadsbilden. Detaljplanen strävar efter en positiv påverkan på stadsmiljön.

Bild h: Bilden redovisar en jämförelse mellan trafikflöden ”Före/Efter” förändringar i området.
Före: När Granngården hade verksamhet i kv Kajan.
Efter: Trafikflöde efter att Kajan 18 byggts om till kontor och restaurang/handel.
Max trafikflöden baseras på 333 p-platser i kv Kajan. Fordonsmängder anges i vardagsdygnstrafik (VDT). Källa: Luleå Kommun
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Skuggbildningar
En skuggstudie har genomförts för planområdet för att redovisa påverkan på
befintliga fastigheter. Studien visar att skuggor som bildas som konsekvens av
planens genomförande inte kommer att förändra angränsande fastigheter förutsättningar. Se bilaga 1.
Arbetsplatser, service
Det finns en kiosk och en klädbutik i planområdets befintliga byggnad. Väster
om planområdet på fastigheten Kajan 16 drivs det idag restaurangverksamhet.
En livsmedelsbutik av mindre storlek drivs i bensinstationen som ligger snett
mittemot planområdet.
Förskola finns i kvarteret Häger söder om planområdet.
Den tillkommande byggnaden kan inrymma ca 850 arbetsplatser (AP). Beräknad
area per arbetsplats är 14,9 kvm/AP. Detaljplanen möjliggör även för framtida
expansion.
Byggnadskultur och gestaltning
Ny detaljplan innebär att den befintliga byggnaden i två våningar från 1960 rivs
och ersätts med ett nytt flervånings kontorshus. Med hänsyn till buller, luftföroreningar och för att bibehålla befintlig fasadlinje mot Sandviksgatan, föreslås
att den tillkommande byggnadens fasad placeras längs med fastighetens norra
gräns.
Bulleråtgärder hanteras genom byggnadens utformning och disposition på tomten.
Detaljplanen är flexibelt utformad för att inte begränsa den tillkommande byggnadens gestaltningsmöjligheter med hänsyn till befintliga förutsättningar.
Tillgänglighet
Detaljplanen bedöms uppfylla plan och bygglagens krav om tillgänglighet. Tillgänglighetsfrågor regleras även av Boverkets byggregler och granskas i samband
med bygglov.

Fornlämningar
Riksantikvarieämbetets redovisade gränser för område med lämningstyp ”stadslager” med antikvarisk bedömning ”övrigt kulturhistorisklämning” tangerar
planområdets nordöstra gräns.

Friytor
Det finns utrymme inom planområdet för anordning av utevistelseplatser. Det
finns även gott om utevistelseytor i angränsande allmänna platser.

Gator och trafik
Kvarteret nås i dagsläget med bil från Sandviksgatan via Residensgatan och Västra Varvsgatan. Påverkan från ökad trafikmängd, jämfört med dagens situation,
bedöms bli måttlig för Västra Varvsgatan och liten för Sandviksgatan. Förändringar i antal transporter på Västra Varvsgatan och Residensgatan redovisas i
bilden på sidan 12 .
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Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Gång- och cykeltrafiken på Oscarsvarv har en koppling till centrum via en gångtunnel under trafikplatsen i korsningen mellan Sandviksgatan, Södra Hamnleden
och Rådstugatan. Det finns även en gång- och cykeltunnel i korsningen mellan
Sandviksgatan och Trägårdsgatan på ett avstånd av ca 80 meter väster om plan
området.
Strandpromenaden längs med vattnet, söder om planområdet, utgör en del av
ett större promenadstråk kring centrumhalvön. Tillgängligheten till strandpromenaden för de som promenerar från centrum mot Oskarsvarv påverkas inte av
planens genomförandet.
Behov av en passage i plan för oskyddade trafikanter i anslutning till planområdet har identifierats. Kommunen har i samband med arbetet med ”program F ”
uppmärksammat trafikssituationen längs Sanviksgatan. En trafikutredning för
området har påbörjats.
Kollektivtrafik
Förutsättningar för användning av kollektivtrafik finns. Längs Sandviksgatan trafikerar busslinjerna 3 och 4. Busstätheten varierar från 10 till 30 minuter beroende
på tiden på dygnet. Avståndet till närmaste busshållplats är ca 150 meter.
Parkering, varumottag, utfarter
Parkeringsbehovet för kommande verksamhet anordnas inom fastigheten i enlighet med kommunens parkeringspolicy. Detaljplanen möjliggör för p-platser i  
garage.
Detaljplanen lämnar utrymme för anordning av varumottag till handel i bottenvåning. Utfarter anordnas mot Västra Varvsgatan.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Dagvatten leds till
kommunens dagvattennät.
Vid genomförandet av detaljplanen kommer befintliga vatten- och avloppsledningar som tangerar planområdets gräns mot Västra Varvsgatan att flyttas och
läggas på gatumark.
El och värme
Fastigheten har i dagsläget tillgång till el och fjärrvärme. Vid ny detaljplan kommer samma förutsättningar att fortsätta gälla.
Avfall
Avfallshanteringen sköts i enlighet med kommunens lokala föreskrifter och avfallsplan.

14

Administrativa frågor
Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är 5 år från dagen då planen vunnit laga kraft.
Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras
utan att fastighetsägare har rätt till ersättning.

Bygglov
Planbestämmelsen om ”Ändrad lovplikt, lov med villkor ” införs för att säkerställa att markföroreningar avhjälpts innan byggrätten kan nyttjas.

Strandskydd
Planområdet omfattas av MB:s regler om strandskydd. Enligt 7 kap 14 § omfattar strandskyddet land- och vattenområden intill 100 meter från strandlinjen vid
normalt medelvattenstånd.
Kvarteret Kajan är detaljplanlagt och strandskyddet är upphävt. Enligt miljöbalken återinträder strandskyddet i ett område när en detaljplan ersätts av en ny.
Kommunen upphäver strandskyddet genom planbestämmelsen a2 i samband
med detaljplanens antagande.
Särskilda skäl som åberopas för strandskyddets upphävande är:
Området har redan tagits i anspråk på ett sådant sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
Planområdet är avskilt från strandlinjen genom Västra Varvsgatan.
Planområdet innehåller inga biologiska värden/speciella naturvärden och detaljplanens genomförande påverkar inte allmänhetens tillgänglighet till stranden
längs Södra Hamn.

Konsekvenser av planens genomförande
Sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivning
Inom planområdet finns idag ett handels- och verksamhetsområde. Bebyggelsen
är relativt låg och med stora asfalterade ytor. Planområdet omgärdas av trafikerade gator i norr, söder och öster. Utsikten mot söder för boende i punkthusen
utmed Sandviksgatan bedöms inte påverkas i någon större utsträckning då planerad byggnad är ungefär lika hög som befintlig byggnad (”gröna huset”) utmed
Västra Varvsgatan. Utsikten mot söder för boende i husen runt bensinstationen
påverkas av den planerade byggnadens flygel i öst.
De högsta bullernivåerna (ekvivalent ljudnivå) beräknas utmed Sandviksgatan
med över 70 dB(A) 5 meter över mark. Mot Västra Varvsgatan är bullernivåerna
lägre, mellan 55-60 dB(A) och utmed den östra delen av fastigheten ligger nivåerna mellan 65-70 dB(A) som högst. En bit in på fastigheten avtar bullernivåerna.
Bullerökningen med anledning av ökad trafik i området bedöms bli jämförelsevis
liten för Sandviksgatan.
För Västra Varvsgatan bedöms bullerökningen bli mer påtaglig eftersom trafikmängden ökar ganska markant på denna sträcka (antaget att alla parkeringsplatser utnyttjas med in- och utfart 1 gång/dag). Bedömningarna baseras på
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jämförelse med dagens situation. För att bedöma om den planerade byggnaden
ger upphov till förhöjda bullernivåer vid närliggande bostäder har beräkningar
gjorts för befintlig byggnad (dagenssituation) samt för den föreslagna byggnaden. Ljudnivån skiljer sig ± 1 dB(A) mellan dessa situationer. I bullerutredningen
bedöms trafikbullersituationen för närliggande bostäder till kv. Kajan 18 inte att
påverkas om den planerade byggnaden uppförs.
Under 2010 har partiklar (PM10) och kvävedioxid mätts, under 2011 har endast
kvävedioxid mätts. Resultatet från 2010 års partikelmätningar visar att ingen av
miljökvalitetsnormerna eller någon av de två utvärderingströsklarna har överträtts. Två av miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid har överskridits under
2010, dygnsmedelvärdet och timmedelvärdet. Under 2011 klarades alla normerna
(tim-, dygns- och årsmedelvärde) för kvävedioxid, dock saknas det cirka en
månads mätdata vilket gör det svårt att bedöma om normen är överträdd eller ej.
För att undersöka den planerade byggnadens påverkan på luftmiljön har beräkningar av halten kvävedioxid och partiklar (PM10) utförts. Resultaten från beräkningarna visar att miljökvalitetsnormerna inte beräknas överskridas för kvävedioxid eller partiklar (PM10) varken med befintlig byggnad (dagsläget) eller i något
av de två framtidsscenarierna. Konstruktionen av byggnaden förväntas dock ha
en negativ effekt på halten av NO2 samt PM10 i byggnadens närområde. Ökningen av halterna blir mindre om den lägre hushöjden väljs.
Vid utförda markmiljöundersökningar har förorening av PAH och aromater påträffats. Förorenade massor har konstaterats mellan 0 och 5 meter under markytan inom delar av planområdet. I utförd riskvärdering utpekas två områden som
aktuella för sanering, det ena i planområdets östra del och det andra ligger i Västra Varvsgatan. En bedömning har gjorts av hur en sanering respektive kvarlämnande av påträffad markförorening hälsomässigt påverkar kringboende i området. Sammanfattningsvis finns i dagsläget inga akuta hälsorisker för närboende
med avseende på påträffad PAH-förorening. Vid kvarlämnande av förorening
kan inandning av ångor i byggnaden utgöra en hälsorisk om föroreningshalter av
PAH-M över 20 mg/kg TS återfinns i jorden under byggnaden. Vid en sanering
bedöms den främsta hälsorisken vara hudkontakt vilket i första hand är aktuellt
för saneringspersonal. Inga akuta hälsorisker bedöms föreligga för närboende i
samband med en sanering.
På grund av att det framkommit att det har funnits en kemisk tvätt , 200-300
meter från Kajan 18 gjordes en markundersökning för att utreda om och i vilken
utsträckning klorerade alifatiska kolväten finns under byggnaden på fastigheten. Undersökningen visade att det inte har påträffats under betongplattan. Inga
halter av tetrakloreten (PCE), trikloreten (TCE), dikloreten (DCE) och vinylklorid
(VC) som överskrider detektionsgräns (0,040 mg/m3) har uppmätts i porgasen.
De värden som använts som jämförvärden ligger över detektionsgräns för samtliga analyserade föreningar. Det bedöms därför att det inte föreligger någon risk
för påverkan på människor som vistas i den aktuella byggnaden.
I Bilaga 1 sammanfattas miljöpåverkan utifrån bilaga 4 i bedömningskriterierna i
förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Nedan följer en samlad
bedömning utifrån bedömningskriterierna.
Planförslaget bedöms få måttliga till stora konsekvenser för stadsbilden baserat
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på att påverkan är långvarig (bestående) samt att få möjligheter finns att åtgärda
påverkan när planen är genomförd.
Påverkan på stadsbilden kan vara positiv eller negativ, beroende på hur byggnadens volym och gestaltning kommer att upplevas i stadsmiljön. Förändringar
kan upplevas som störande och negativa men kan också öppna för möjligheter
och skapande av mervärde. En positiv påverkankan uppnås genom utformning/
gestaltning och fördelning av byggrätten på fastigheten med hänsyn till omgivningen. Påverkan kan bli positivt om befintligt byggnaden ersätts med en väl
genomarbetat arkitektur som håller hög kvalitet vad avser material, detaljutformning mm.
Naturvårdsverkets föreslagna riktvärden för buller från vägtrafik vid arbetslokaler (fasad) överskrids men med byggnadstekniska lösningar bedöms bullernivåerna kunna klaras inomhus (40 dBA), påverkan bedöms därför inte som betydande. Påverkan från ökad trafikmängd, jämfört med dagens situation, bedöms
bli måttlig för Västra Varvsgatan och liten för Sandviksgatan.
Påverkan på luftmiljön bedöms som måttlig. Bedömningen baseras på att miljökvalitetsnormerna klaras men att byggnaden medför en negativ effekt på halten
kvävedioxid och PM10 i byggnadens närområde. Halten av luftföroreningar
bedöms påverkas både av hur aktuellt och närliggande planområden bebyggs.
Vid en sanering av markföroreningar inom planområdet bedöms risken för
påverkan på människa och miljö att minska. Miljöpåverkan bedöms därför som
liten till måttlig. Bedömningen förutsätter att sanering sker utan påverkan på
människa och miljön.
För att minska problem med buller från närliggande Sandviksgatan kan byggnadstekniska åtgärder vidtas som t ex lämpligt val av fasadkonstruktion, fönstertyp och uteluftsdon. Genom mätning i brukarskedet kan en uppföljning göras
för att utvärdera åtgärdernas effekt. God planering av cykel- och gångvägar,

Figur x: Länsstyrelsens i Norrbottens Län rekommenderade skyddsavstånd till trafikled
med farligt gods..
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kollektivtrafik och lämplig placering av hållplatser kan leda till en minskning av
biltrafiken vilket skapar bättre luft- och bullermiljö.
Genom sanering av förorenad mark bedöms risken minska att personer som vistas i planområdet exponeras och att föroreningar sprids. I samband med markarbeten på platsen för sanering eller nya byggnaden bör recipientkontroll övervägas för att kontrollera att inte föroreningar sprids med t ex grundvattnet. Vid
alla typer av arbeten på platsen bör miljöskyddsåtgärder vidtas för att förhindra
påverkan på människa och miljö.

Hälsa och Säkerhet
Planområdet är miljöbelastat. Konsekvenser av planens genomförande beträffande buller, mark- och luftföroreningar har utretts i detaljplanens miljökonsekvensbeskrivning.
Miljökonsekvensbeskrivningens ställningstagande sammanfattas i:
Projektet bedöms inte leda till betydande störningar eller påverkan på kringboende avseende buller och luftföroreningar (baserat på att föreslaget antal p-platser
är tillräckligt samt att in- och utfart sker 1 gång/dag). Stadsbilden bedöms påverkas av byggnadens höjd. Nuvarande markförorening bedöms kunna leda till
betydande påverkan på människors hälsa och miljön. En sanering av förorenat
område bedöms minska denna risk betydligt.
Farligt gods transport
Det transporteras idag ungefär 30 000 m3 farligt gods i form av fotogen genom
stadscentrum. Även en okänd mängd av andra typer av farligt gods transporteras
genom området och antalet transporter ökar. Det råder inget förbud för transport
av farligt gods genom centrumhalvön.
Enligt uppgifter från räddningstjänsten är Svartöleden utpekad som transportled för farligt gods i Luleå och är av riksintresse på grund av framkomlighet till
Hamnen. Sandviksgatan är en stadsgata och är inte utpekad som transportled för
farligt gods.
Länsstyrelsen har arbetat fram rekommendationer för skyddavstånd i anslutning
till transportleder för farligt gods. Rekommendationer redovisar ett skyddsavstånd på 150 meter från riskkällan till kontorsbyggnader i flera våningar.
Tillämpning av länsstyrelsens rekommendationer för skyddavstånd i området
innebär att  ingen ny bebyggelse kan uppföras inom området som redovisas med
orange färg i figuren ”x” på sidan 18.
Stadsbyggnadskontoret anser att rekommenderade skyddavståndet inte kan til�lämpas för Kajan 18. Sandviksgatan är inte utpekad som primär eller sekundär
led för farligt gods transporter.
I dag finns befintliga byggnader på kortare avstånd än det som rekommenderas
av länsstyrelsen. Kommunen är medveten om att transporter med farligt gods
längs Sandviksgatan och genom centrum är en risk för framtida förtätning av
centrum och den goda bebyggda miljön. Arbete är därför påbörjat med syfte att
förbjuda transporter med farligt gods på Bergnäsbron. En sådant förbjud skulle
medföra att centrum endast kommer att trafikeras med transporter av farlig gods
med målpunkt i Centrum.
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Planområdet befinner sig innanför normal insatstid (10 minuter) för Räddningstjänsten.
Med hänsyn till ovan nämnda förutsättningar och kommunens påbörjade arbete
för att få bort trafiken med farligt gods från centrumhalvön bedöms avsteg från
länsstyrelsens rekommendationer kunna tillämpas  för detaljplaneområdet och
motiveras utifrån följande faktorer:
Detaljplanen medger byggrätt för verksamheter där mäniskor vistas tillfälligt. De
som arbetar befinner sig i vaket tillstånd, kan snabbt nås med information, lätt
kan uppfatta ett varningsmeddelande, kan söka skydd och sätta sig i säkerhet
utan hjälp
Risknivån kan reduceras med tekniska åtgärder i kombination med evakueringsrutiner för personalen och besökare. Ytorna i bebyggelsen lokaliseras på ett sådant sätt att utrymningsvägar, personintensiva utrymmen vänds från riskkällan.
Lokalisering av utrymningsvägar och upprättande av utrymningsplan kan inte
regleras i detaljplan men finns reglerat i Boverkets byggregler (BBR), räddningstjänstens säkerhetsföreskrifter och arbetsmiljölagen.
Planområdet ligger ca 50 meter från närmaste bensinstation på kvarteret Korpen.  
Ur både risk- och miljöhälsoskyddssynpunkt bör ett minimiavstånd på 50 meter
alltid hållas från bensinstation till bebyggelse. För bensinstationer finns rekommenderat skyddsavstånd angivna i SÄI:s och SÄIF:s föreskrifter. Rekomenderat
minimiavstånd mellan bensinstation och kontorsbyggnad anges som 50 meter
från risk källan.
Framkomlighet och barriär
Planområdet nås med bil via Västra Varvsgatan. Gång- och cykeltunneln under
trafikplatsen i korsningen Sandviksgatan, Södra Hamnleden och Rådstugatan
förbinder planområdet med stadscentrum.
Sandviksgatan är en stor barriär som delar planområdet från resten av stadscentrum.
Rekommenderat minimiavstånd från bensynstationer.
Källa: Rapport ”Riskhänsyn
vid ny bebyggelse intill
vägar och järnvägar med
transporter av farligt gods
samt bensynstationer”,
länsstyrelsen i Stockholms
Län.
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Bristen av lämpliga passager i plan medför risker för gående som ska ta sig över
Sandviksgatan Oskarsvarv. Möjligheten att införa en passage i plan i förlängning
av Tullgatan utreds av kommunen.
Detaljplanen begränsar anordning av entréer i direkt anslutning till Sandviksgatan.

Fastighetsrätt
Inga förändringar i markägoförhållanden sker i samband med genomförandet av
detaljplanen.

Ekonomi
Planekonomi
Detaljplanearbetet regleras genom avtal.
Ansvarsfördelning
Fastighetsägaren ansvarar för genomförandet av detaljplanen.
Flyttning av befintliga ledningar regleras genom avtal mellan kommunen och
exploatören
Markföroreningar avhjälps och samordnas med kommunen i samråd med tillsynsmyndigheten enligt gällande regelverk.

Sociala konsekvenser
Detaljplanen bedöms vara förenligt med barnkonventionen.
Detaljplanens genomförande kan ge positiva sociala effekter i och med att den
skapar förutsättningar för uppförandet av tilltallande arkitektur som kan höja
värden på de offentliga platser som ansluter sig till ny byggnation. Strandpromenaden längs Södra Hamnen är en viktigt stråk som förbinder Södra Hamnplanet
med rekreationsområdet på Gültzauudden, fler mäniskor i rörelsen förväntas
längs stråket efter genomförande av detaljplanen.

Tekniska frågor
Behov av utredningar
Exploatören ansvarar för de kompletteringsutredningar som krävs för genomförandet av detaljplanen.
Dokumentation och kontroll
Åtgärder för buller och luftföroreningar ska genomföras.
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