Dnr: SBK 2011/341

Detaljplan för del av

Centrum, Kajan 18
Luleå kommun

Norrbottens län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Hur samrådet har bedrivits
Detaljplanen
Samråd har under planarbetet kontinuerligt skett med berörda kommunala förvaltningar och bolag. Samråd har också skett med företrädare för Kajan 18 AB.
2012-10-08 § 212 beslutade plan- och tillväxtutskott att uppdra stadsbyggnadskontoret att upprätta ny detaljplan för del av Centrum, Kajan 18.
Samrådshandlingar har varit tillgängliga för synpunkter from 27 september tom
15 oktober 2012. Annons om samrådet infördes i lokaltidningarna Norrländska
Socialdemokraten och Norrbottens Kuriren den 22 september.

Program
Planen ingår i arbetet med ett program för ”Del av Centrum, Oskarsvarv, Kv
Kajan, Fågeln m fl” under vilket en förstudie om trafikbuller har tagits fram,
förekomst av markföroreningar sammanställts, och en första bedömning av påverkan på stadsbilden har utförts. Behovet av en trafikutredning som täcker hela
centrumhalvön har uppmärksammats under programarbetet. Kommunen har
för avsikt av genomföra trafikutredningen under 2013 och med den som underlag färdigställa det vidare programarbetet. Med den kunskap som framkommit
under programarbetet har planområdet för detaljplan för Kajan 18 avgränsats
och förutsättningarna för denna detaljplan kartlagts. Planområdet har således
avgränsats till fastigheten Kajan 18.
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Inkomna synpunkter
Under samrådstiden har nio skrivelser inkommit. Synpunkterna redovisas följd
av stadsbyggnadskontorets kommentarer i kursiv.

Myndigheter
Länsstyrelsen
Länstyrelsens yttrande återges i sin helhet
Länsstyrelsen anser att det är olyckligt att den aktuella detaljplanen föregriper
planprogrammet, då många av de miljöfaktorer som har betydelse för denna
detaljplan kan påverkas av hur framtida exploatering inom planprogramområdet kommer att ske. Buller- och luftkvalitéfrågorna samt markförorenings- och
stadsbildsfrågorna hänger samman med hur området som helhet utvecklas. Flera
av de bedömningar som behöver göras är svåra att göra då den samlade bilden
saknas.
Planförslagets konsekvenser är även svåra att bedöma då planen är flexibel och
medger andra lösningar än den illustrerade. Till exempel är den illustrerade
friytan med träd i nordöstra hörnet möjlig att bebygga. De delar av planområdet
som är möjlig att bebygga med höga hus har dessutom inte preciserats.
Stadsbilden
Stadsbildsfrågan har identifierats som en av frågorna som kan innebära en
betyande miljöpåverkan och därmed bör behandlas som en av huvudfrågorna i
miljökonsekvensbeskrivningen. Länsstyrelsen anser att stadsbildsfrågan inte har
belysts på en lämplig nivå för detta ärende. Det är inte en tillräckligt vederhäftigstadsbildsanalys och konsekvensbeskrivning att konstatera att utsikten skyms för
de som bor i närheten.
I MKB:n görs bedömningen att påverkan på stadsbilden genom den aktuella
detaljplanen blir mindre när planerad högre bebyggelse i närområdet genomförs.
Länsstyrelsen anser att en samlad bedömning av stadsbilden för de planer för ny
bebyggelse som finns för området vore lämpligt, vilket också sannolikt är avsikten med det påbörjade programarbetet, som dock kommer senare. Trots detta
bör konsekvensbeskrivningen för den nu aktuella detaljplanen ändå redovisa
konsekvenserna för stadsbilden, utan att ta hänsyn till eventuellt tillkommande
höghusbebyggelse i närområdet. Det är inte självklart att annan ny bebyggelse i
närområdet kommer till stånd. Av de illustrationer som presenteras i planhandlingar framgår inte vilka höjder byggnaderna har.
Buller
Bullernivån vid fasaden utmed Sandviksgatan är mycket hög. Ekvivalenta ljudnivån överstiger 70 dB(A). Av planbestämmelserna framgår att fasaden ska dämpa
minst 30 dB(A). Kommunen uppger också i handlingarna att bullerdämpning ner
till 40 dB(A) inomhus är möjlig med hjälp av byggnadstekniska åtgärder av fasaden. Under förutsättning att sådan dämpning kan åstadkommas kan en acceptabel ljudnivå inomhus erhållas med beaktande av att byggnaden ska användas till
kontor och ej till bostäder.
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Länsstyrelsen anser dock att det saknas en beskrivning av hur detaljplanens
genomförande kan komma att påverka omgivande miljöer och bostäder. Länsstyrelsen bedömer att det inte kan uteslutas att den nya högre bebyggelsen med hög
fasad mot gatan kan innebära reflektioner av buller som kan ge en försämring ur
bullersynpunkt för omgivande bostäder. Det är inte självklart att det är endast
konsekvenser av ökad trafik som orsakas av planens genomförande som kan
medföra konsekvenser ur bullersynpunkt. Miljökonsekvensbeskrivningen måste
kompletteras med en analys av konsekvenserna för omgivningen ur bullersynpunkt. Det bör även beskrivas om det finns möjligheter till åtgärder som kan
medföra att omgivningspåverkan minskas.
Luftkvalité
Naturvårdsverket har uppmärksammat Länsstyrelsen om verkets bedömning
att ett åtgärdsprogram, enligt 5 kap. Miljöbalken, för miljökvalitetsnormen för
kvävedioxid ska upprättas för Luleå. Detta på grund av att miljökvalitetsnormen
för kvävdioxid bedöms överskridas i Luleå centrum och då olika åtgärder och
styrmedel behöver övervägas för att säkerställa att normen följs. Länsstyrelsen
vill i detta sammanhang särskilt betona vikten av att kommunen i sin planläggning av Luleå beaktar möjligheterna att komma tillrätta med de höga kvävedioxidhalterna. När det gäller luftföroreningar är det naturligtvis viktigt att se till
Luleå i sin helhet och vilka förändringar som kommunen planerar förutom vad
som framgår av just denna plan. Detta eftersom planområdet påverkas av kringliggande områden och vice versa.
Länsstyrelsen lämnar följande kommentar till den utredning av luftmiljön somkommunen låtit göra. Det framgår att den planerade byggnaden förväntas ha en
negativ effekt på kvävdioxidhalten i närområdet. Utredarna menar att planerad
byggnad inte beräknas medföra att halterna år 2020 överskrider de övre utvärderingströsklarna för MKN. I utredningen redovisas två framtidsscenarier: Ett
baserat på en prognostiserad sänkning av urbana och regionala bidrag år 2020.
Och ett baserat på uppmätta halter för 2009. Länsstyrelsen noterar att utredarna
använt halter för år 2009, medan det är de därefter följande åren som problem
att klara MKN uppkommit. Vidare är grunden för sänkning av urbana och
regionala bidrag år 2020 inte utförligt redovisad. Det måste framgå från vilka
utgångspunkter kommunen bygger sitt scenario om sänkta regionala och urbana
bidrag. Länsstyrelsen anser därför att det sammantaget råder en osäkerhet över
vilka halter som kan förväntas. Länsstyrelsen konstaterar att oavsett vilka värden
kommunen utgått ifrån i sina beräkningar så måste kommunen beakta hur denna
detaljplan påverkar möjligheterna att sänka kvävedioxidhalterna.
Förorenad mark
Planhandlingarna visar att marken inom området är förorenad med avseende
på PAH i sådan grad att sanering är en förutsättning för att byggnationer enligt
planen ska kunna genomföras. Planbestämmelserna anger också att bygglov
för ändrad markanvändning endast får ges om markföroreningar har avhjälpts.
Denna bestämmelse bör förtydligas så att det framgår att man åtminstone ska nå
nivåerna för Mindre Känslig Markanvändning. Planen innebär att fastighetens
nuvarande markanvändning ändras från handelsändamål till kontor med handel
i bottenvåningen samt garage. Planen bör också reglera att marken ska saneras

3

även om man vid en ny- eller ombyggnation inte ändrar markanvändningen utan
väljer att åter bygga för handelsändamål. En förutsättning för att garage under
marknivån kan tillåtas är att marken saneras i sådan grad att garagebyggnationerna inte medför att föroreningar sprids till grundvattnet.
Det framgår inte av handlingarna om risken för förekomst av klorocerade lösningsmedel undersökts. Det kan utan undersökning inte uteslutas att tidigare
kemtvättverksamhet nordost om fastigheten (Norrbottens-Kurirens gamla tryckeribyggnad vid Domkyrkan) medfört föroreningsspridning till fastigheten. I
länsstyrelsens inventering av potentiellt förorenade områden i Luleå kommun
har det framkommit att man använde det miljö och hälsofarliga ämnet trikloretylen i kemtvätten. Trikloretylen har högre densitet än vatten, är relativt vattenlösligt samtidigt som det är flyktigt. Detta innebär att föroreningen kan förekomma i
mark, grundvatten, porluft samt även inomhusluft. Den gamla kemtvätten har av
Länsstyrelsen tilldelats riskklass 2 enligt MIFO-metodiken, vilket innebär att den
bedöms utgöra en stor risk för människors hälsa och miljön.
Klassningen har gjorts utifrån tillgänglig dokumentation om verksamheten och
bygger således inte på några undersökningar, varför det inte är känt om, var och
hur mycket föroreningar som förekommer. Även eventuell förekomst av dessa
föroreningar bör omfattas av planbestämmelsen om sanering.
Farligt gods transporter
Av planbeskrivningen framgår att stora mängder farligt gods transporteras
genom centrum förbi kv. Kajan och att antalet transporter ökar. Det framgår
även Sandviksgatan inte är utpekad som transportled för farligt gods utan det är
Svartöleden sam är utpekad. Det råder dock inget förbjud för transport för farligt
gods genom centrumhalvön.
Enligt planbeskrivningen kommer frågan att behandlas i kommunens pågående
översiktsplanarbete samt ett projekt med syfte att förbjuda farligt gods transporter genom centrumhalvön.
Länsstyrelsen saknar dock i detta planarbete en beskrivning av hur kommunen
ser på lämpligheten att lokalisera ny bebyggelse så nära Sandviksgatan med
farligt godstransporter. Här bör kommunen beskriva hur ett värsta scenario med
en olycka med t.ex brinnande tankbil skall hanteras. Kommunen bör även redogöra för hur man ser på Länsstyrelsens rekommendationer för skyddsavstånd för
farligt gods i samband med denna detaljplan.
När det gäller det angivna skyddsavstånd om 50 m till bensinstation så bör kommunen redovisa vilken rekommendation som kommunen utgår ifrån.
Trafik och Säkerhet
Länsstyrelsen anser trafik- och trafiksäkerhetsfrågor kopplade till aktuella detaljplanen är bristfälligt redovisade. Det framgår av planbeskrivningen att Varvsgatan är en stor barriär och att befintligt trottoar på Varvsgatan längs kv Kajan är
smal och uppfyller inte förutsättningar för en bra fungerande gångtrafik. Kommunen konstaterar även att bristen på lämplig passage i plan över Varvsgatan
medför risker för gående som skall ta sig över Sandviksgatan. Kommunen redovisar även att en passage i plan vid Tullgatans förlängning utreds. Länsstyrelsen
anser att kommunen inte helt kan skjuta frågan om trafik säkerhet på framtiden
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efterssom den aktuella planen med fastighet direkt mot gatan innebär att man låser fast nuvarande befintliga trafiksäkerhetssituation med bl.a. en small trottoar.
Planförslaget innebär även en möjlighet till förlängning av fasaden längs Värvsgatan vilken kan försämra sikten vid korsningen mot Rådstugatan. Länsstyrelsen
anser att det inte framgår med önskvärd tydlighet hur trafiksituationen kommer
att påverkas i närliggande kvarter vid en genomförande av detaljplanen. Här är
det även viktigt att beakta hur planförslaget påverkar förutsättningar genomföra
en ny anslutning av V:a Varvsgatan mot Varvsgatan. Kommunen bör se vilka
möjligheter finns att genom planen förbättra trafiksäkerhetsläget.
Prövning enligt 11 kap. 10§ Plan- och bygglagen
Länstyrelsen skall överpröva kommunens beslut om att anta detaljplanen, om
beslutet kan antas innebära att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. Miljöbalken
inte tillgodoses eller om konsekvenserna av planens genomförande innebär risk
för mäniskors hälsa eller säkerhet. Länsstyrelsen kan med utgångspunktfrån
samrådshandlingen inte utesluta att detaljplanens genomförandet kan innebära
risk för mäniskors hälsa med avseende på buller och luftkvalité och kan därför
komma att pröva kommunens beslut att anta detaljplanen.
Stadsbyggnadskontorets kommentar: Stadsbyggnadskontoret har under arbetet med
detaljplaneprogrammet för del av Centrum Oskarsvarv, Kajan, Fågeln m.fl gjort bedömningen att detaljplanen för Kajan 18 kan arbetas fram inan programmet färdigställs
under förutsättning att detaljplaneområdet avgränsades till fastigheten.
Med hänsyn till områdets förutsättningar och med upprättade utredningar som underlag
har stadsbyggnadskontoret bedömt att byggnadens totalthöjd endast behöver regleras mer
i detalj mot Sandviksagatan.
Detaliplanens plankarta har justeras efter samråd för att begränsa byggrätten i det nordöstra hörnet. Marken får inte bebyggas. Marken får byggas under med körbart bjälklag.
Stadsbilden:
En översiktlig studie över områdets karaktär och befintliga hushöjder har gjorts för att
utforma tillkommande byggrättenshöjder. 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 utsiktlinjerna 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 genomarbetat arkitektur som håller
hög kvalitet vad avser material, detaljutformning mm
Buller:
Efter samrådet har en komplettering av bullerberäkningar genomförts för att fastställa
bullerpåverkan 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
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(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”.
Miljökonsekvensbeskrivningen har kompletteras med de nya uppgifterna om bullerpåverkan. Se även bilaga till granskningshandlingar ”Bullerutredning”.
Luftkvalité:
Miljökvalitetsnormer för luft har iakttagits under planarbetet. Stadsbyggnadskontoret
gör bedömningen utifrån de upprättade utredningarna att genomförandet av detaljplanen inte kommer att bidra till att miljökvalitetsnormer för luft överträds eller försämras i
området.
Kommunen har påbörjat arbetet med ett åtgärdsprogram med syfte att förbättra områdets
luftmiljökvalité.
Vid beräkningar av luftföroreningar så används olika beräkningsmodeller och sammankopplade databaser som verkar i olika geografiska skalor. SIMAIR som används
vid dessa beräkningar är uppbyggt på ett liknade sätt och detta beräknings- och simuleringsprogram kan därför beräkna luftföroreningar i enskilda gaturum samt i den urbana
bakgrundsluften. Programmet är framtaget av bland annat SMHI och Trafikverket och
programmet kontrolleras och följs upp regelbundet så att det uppfyller de krav som ställs
på liknande beräkningsprogram. Eftersom det är många olika aktörer som ansvarar för de
data som ingår i beräkningsprogrammet så har det blivit eftersläpningar i uppdateringarna av beräkningsåren. Vid dessa beräkningar så har det senast inlagda beräkningsåret
använts dvs de från beräkningsåret 2009. När prognosberäkningar görs med SIMAIRväg så används för närvarande år 2020 som beräkningsår och beräkningsprogrammet är
därför redan förinställd till att ta hänsyn till förändrade utsläppsfaktorer. Några exempel
på utsläppsfaktorer som programmet tar hänsyn till är tex den framtida fordonsparken
och förändringar i transporten av luftföroreningar till den aktuella beräkningspunkten.
Om man önskar mer detaljerad information ska man kontakta SMHI eller läsa deras rapport Luftkvaliteten i Sverige år 2020, meteorologi nr 150 år 2012.
Markföroreningar:
Planbestämmelsen för ändrad lovplikt har reviderats för att säkertställa att markföroreningar avhjälps.
En kompletteringsutredning för att utesluta förekomsten av klorerade lösningsmedel
inom planområdet har upprättats efter samrådet. Nedan återges en sammanfattning av
Sweco:s utredning beträffande föroreningar.
”Inga detekterbara föroreningshalter har påträffats i porgas under byggnaden, Sweco
bedömer således att påverkan från eventuell förorening från fastigheten Hönan 4 inte
föreligger.
Skyddsobjekt är, enligt Sweco:s bedömning, de människor som vistas i byggnaden. Då
inga föroreningar av klorerade alifatiska kolväten påträffats bedömer Sweco att det inte
föreligger någon risk för påverkan på människor som vistas i den aktuella byggnaden eller
den byggnad som planeras på området”.
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Farligt gods:
Stadsbyggnadskontoret har tagit till sig synpunkterna och kompletterat planbeskrivningen med en bedömning om riskerna och förslag till åtgärder.
I Länsstyrelsen rekommendationer för skyddsavstånd till transporleder för farligt gods,
redovisas 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
på bild ”a”.
Stadsbyggnadskontoret anser att det rekommenderade skyddavståndet inte kan tillämpas
för Kajan 18. Sandviksgatan är dock inte utpekad som primär eller sekundär led för transporter av farligt gods.
I dag finns det befintliga byggnader inom kortare avstånd än det som rekommenderas av
länsstyrelsen. Kommunen är medveten att transporter av farligt gods längs Sandviksgatan och genom centrum är en risk för framtida förtätning av centrum och den goda
bebyggda miljön. Ett arbete har därför påbörjats med syftet 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.
I Länsstyrelsens i Stockholms län rapport ” Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar
och järnvägar med transporter av farligt gods samt bensinstationer”, framförs att vid
avstegfall från rekommenderade skyddsavstånd, är det lämpligare att lokalisera kontor och
industri nära en transportled för farligt gods. Människor där kan snabbt nås med information, kan lätt uppfatta ett varningsmeddelande, kan söka skydd och sätta sig i säkerhet”
Åtgärder som föreslås är att ytorna i bebyggelsen lokaliseras på ett sådant sätt att utrymningsvägar, personintensiva utrymmen vänds från riskkällan.

Bild a: Länsstyrelsens i Norrbottens Län rekommenderade skyddsavstånd till trafikled
med farligt gods..
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Lokalisering av utrymningsvägar och upprättande av utrymningsplan kan inte regleras i
detaljplan men finns reglerat i BBR, i räddningstjänstens säkerhetsföreskrifter och arbetsmiljölagen.
Planbeskrivningen har även kompletterats med information om källor för skyddavstånd
till bensinstationer.
Trafiksäkerhet:
Detaljplanens genomförande bedöms inte medverka till att befintlig trafiksituation försämras.
Kommunen har uppmärksammat trafikssituationen i området och på centrumhalvön i
det pågående översiktsplanearbetet med ”Program F ”. Det ligger i kommunens ansvar
och intresse att hitta lösningar som möjliggör en bättre och fungerande god bebyggd- och
trafikmiljö.
En utredning med fokus på områdets trafiksituation pågår och beräknas bli färdigt till
sommaren 2013.
Arbetet med detaljplaneprogrammet för del av Centrum, Oskarsvarv, Kajan, Fågeln m.
fl pågår och kommer att behandla trafiksäkerhetsfrågorna i området på en mer fördjupad
nivå
Lantmäterimyndigheten
Under rubriken Fastighetsrätt i planbeskrivningen nämns att ”Fastighetsägaren
har framfört önskemål till kommunen att förvärva tidigare arrenderad mark för
parkering i anslutning till Kajan 18”. Området finns inte med i detaljplanen, så
varför nämns detta här?. Bör området ingå i detaljplanen?
Stadsbyggnadskotorets kommentar: Planbeskrivningen har justerats efter samrådet.
Texten om eventuellt markförvarv har plockats bort från handlingarna.

Bild ”b”: Översiktsbild över Västra Varvsgatan
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Tekniska förvaltningen
Många fastigheter i området har förgårdsmark, medan detaljplanen föreslår
byggrätt ända ut mot fastighetsgräns. Att bebygga ända ut mot fastighetsgräns
bryter mot områdets karaktär, Det kan också leda till problem vid drift och underhåll, både av fastigheten och av allmän platsmark. Om byggnaden placeras
direkt mot tomtgräns innebär det också att VA- ledningspaketet måste flyttas,
vilket ska regleras i exploateringsavtalet.
Illustrationen lämnar öppet för hur anslutningen till befintlig grannfastighet ska
göras.
Stadsbyggnadskontorets kommentar: Principen om förgårdsmark har följts konsekvent på södra sidan av Västra Varvsgatan med ett mindre undantag för det så kallade
”Gröna huset” i kv. Hägern. Förgårdsmark är inte lika konsekvent förekommande på den
norra sidan av Västra Varvsgatan. Avvikelse finns i kv Gladan och Humlan där byggnader är placerade i gräns mot gata. Se bild ”b” på föregående sida.
Stadsbyggnadskontorets bedömning är att redovisad byggrätt i detaljplanen inte bryter
mot områdets karaktär utan att den skapar förutsättningar för en enhetlig fasad linje för
denna del av Västra Varvsgatan. Detaljplanen lägger fast en stor del av byggrätten mot
fastighetens norra och östra gräns. Flytten av VA ledningar hanteras under planarbetet
och regleras genom avtal med exploatören.
Räddningstjänst
Planområdet ligger längs med Sandviksgatan, där det i dag transporteras stora
mängder flygfotogen från Uddebo oljehamn. Konsekvenserna av en olycka med
farligt gods beror bland annat på i vilken utsträckning som människor vistas
inom riskzonen, samt personernas förmåga att inse fara och möjligheten att själv
sätta sig i säkerhet. Länsstyrelsen i Norrbotten har utarbetat en rekommendation
för skyddsavstånd till transporter för farligt gods, daterad 2012-04-26 (dm. 4514503-12). I det fortsatta planarbetet bör riskhänsyn tas till de rekommenderade
skyddsavstånden.
Åtkomligheten säkerställs och redovisas i samband med bygglov/bygganmälan.
Stadsbyggnadskontorets kommentar: I Länsstyrelsen rekommendationer för skyddsavstånd till transporleder för farligt gods, redovisas 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 på bilden ”a”, s.7.
Länsstyrelsens rekommendationer gäller för rekommenderade transportleder för farligt
gods. Sandviksgatan är en stadsgata och är inte utpekad som primär eller sekundär
transportled. I Luleå har Svartöleden utpekats som transportled för farligt gods och är av
riksintresse på grund av framkomlighet till Hamnen.
Kommunen anser att rekommenderade skyddavståndet inte kan tillämpas för Kajan 18,
eftersom det finns befintliga byggnader på kortare avstånd än det som rekommenderas av
länsstyrelsen. Kommunen är medveten om att transporter av farligt gods längs Sandviksgatan och genom centrum är en risk och ett hinder för framtida utveckling och förtätning
av centrum och den goda bebyggda miljön. Därför har påbörjat arbete med syfte till att
förbjuda transporter med farligt gods på Bergnäsbron.
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Detaljplanen medger byggrätt för verksamheter där människor vistas tillfälligt. Tekniska
åtgärder som reducerar risknivån kan vara aktuell i kombination med evakueringsrutiner
för personalen och besökare.
Se även kommentarer till länsstyrelsens synpunkter

Övriga
Skanova
Här inget att erinra mot planförslaget.
Sjöfartsverket
Byggnadens form och höjd kan komma att utgöra ett landmärke för sjöfaranden
och bör återges i Sjökort. När byggnationen färdigställts ska dess koordinater
geodetiskt bestämmas och rapporteras till ntm.baltico@sjofartsverket.se (Ufsredaktionen) för införande i sjökort.
Stadsbyggnadskontorets kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med Sjöfartsverkets information avseende koordinatsättning samt att förändringar som kan påverka
sjökortet ska inrapporteras.
Bostadsrättsförening Luleå Hus 10
Föreningen ser förslaget till ny detaljplan för fastigheten Kajan 18 som olämplig
och motsätter sig förslaget för ny detaljplan.
Motiv
Höga uppmätta bullernivåer på Sandviksgatan, 70 och 80 dB vid föreningens bostadsfasader närmast gatan. Föreningen anser att de tillkommande byggnadens
volym kommer att innebära ökade bullerstörningar för boende närmast gatan på
grund av ljudets studsande mellan fasaderna.
Ökad trafik på Sandviksgatan medför ökat buller och luftföroreningar. Utsläppshalterna blir mindre om hushöjden blir lägre på grund av att föroreningarna
lättare transporteras bort.
Minskad utsikt, tillkommande byggnadens volym kommer att upplevas som störande på grund av dess närhet. Påverkan av tillkommande byggnadens skugga.
Avståndet mellan fasaderna på Sandviksgatan är smalt och upplevelsen av ett
smalt gaturum förstärks med högre fasader vid gatuliv.
Smal trottoar som inte kan användas på grund av den inte plogas.
Foton över Sandviksgatan ger en felaktigt bild eftersom det är taget på lång avstånd och ger en felaktig bild av konsekvenserna.
Risk för tillbud eftersom att det saknas övergång i plan mellan nuvarande Kioskpiraten och Statoil.
Ifrågasätter behovet av kontor på centrum. Det finns många lediga lokaler som
har svårt att hitta hyresgäster.
Att åtgärda av inomhusbullret innebär mycket stora kostnader för föreningen.
Utemiljöerna är mycket otrevliga tidvis p.g.a trafikbullret. Luleå kommun har ett
stort ansvar för miljön och har nu en möjlighet att i någon mån begränsa stör-
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ningarna för boende längs Sandviksgatan genom att anpassa planen så att bullret
åtminstone inte ökar.
Hastighetsbestämmelser respekteras inte av bilister.
Föreningen föreslår fatt kontoret flyttas till Storheden. Bostadshus kan byggas på
Mjölkudden och Robertsvik. Använd marken istället för rekreation och fritid.
Bredda ut gatan, begränsa byggnadshöjden dra in byggnaden från gatan, så att
trottoaren kan breddas så att även blir plats för träd i gaturumet.
Stadsbyggnadskontorets kommentar: Efter samrådet har en komplettering av bullerberäkningarna genomförts för att fastställa bullerpåverkan på planområdets angränsande
fastigheter. Nedan återges ÅF:s sammanfattning av utförda bulllerberäkningar.
”För att bedömma 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 Kv. Kajan 18 ej påverkas
om den planerade byggnaden uppförs”.
Planbeskrivningen har kompletteras med nya uppgifter om buller och bullerpåverkan. Se
även bilaga ”Bullerutredning” till granskningshandlingar.
I utredningar om luftföroreningar, som arbetats fram i samband med miljökonsekvensbeskrivningen bedöms att genomförandet av detaljplanen inte leder till överskridande av
miljökvalitesnormer.
Detaljplanen har utformats för att begränsa påverkan på omgivningen genom att reglera
tillkommande byggnadens höjder och utformning. Byggrätten har utformas med syftet att
i så stor utsträckning som möjligt beakta utsikten från angränsande byggnader. Befintliga byggnader, ljusförutsättningar och tillgång till solljus påverkas inte av skuggor från
tillkommande byggnad.
Utsikterna för fastigheterna norr om detaljplanen förändras i begränsad omfattning i
jämförelse med dagens förhållanden. En en väl utformad och genomtänkt byggnad kan
förbättra upplevelsen av landskapet. Sandviksgatan är ca 21 meter bred och bedöms inte
vara för smal i förhållande till föreslagen byggnad.
Förskarsvägen 140
Centrumhalvön behöver förtätas och planområdet är idag en bortglömd del av
staden . Ser positivt på förändringar som möjliggör höga arkitektoniska byggnader som kan tillföra nya värden i området.
Det är beklagligt att, för att inte störa siktlinjerna för närliggande byggnader har
planbestämmelserna tvingat ner byggnadens höjd över en stor del av byggrätten.
BRF Luleåhus 6, Residensgatan 12
Höga bullernivåer, dålig luft, och farlig trafikmiljö. Bostadrättföreningen BRF
anser att situationen i området redan är bekymmersam och att etableringen av
O´Learys i kv. Kajan inte har inte gjort saker bättre. Kommunens förtätning av
Varvet ska även behandla och lösa befintlig trafikmiljö. En trafikutredning för
området bör prioriteras.
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I detaljplanens MKB nämns att ”För Västra Varvsgatan bedöms bullerökningen
bli mer påtaglig eftersom trafikmängden ökar ganska markant på denna sträcka”
Mer buller, sämre luft, sämre utsikt och markföroreningar kommer att uppstå.
Hur kommer dessa frågor att avklaras.
BRF:n föreslår att det byggs en rondell i korsningen Sanviksgatan och södra
hamnleden för att avlasta Residensgatan. Avsmalna Sandviksgatan från Bergnäsbron fram till Trägårdsgatan och lägga bullerdämpande asfalt samtidigt som man
ställer frågan om ”varför trafikplanering inte är prioriterat hos politikerna?
Stadsbyggnadskontoret Kommentar: Stadsbyggnadskontoret tar till sig synpunkterna
i arbetet med ”Detaljplaneprogram för del av Centrum, Oskarsvarv, Kajan, Fågeln, m fl”
som behandlar området i sitt sammanhang. Detta gäller även buller och trafiklösningar.
Kommunen har uppmärksammat trafikssituationen i området och på centrum halvön i
det pågående arbetet med ”Program F ”. Det ligger i kommunens ansvar och intresse att
hitta lösningar som möjliggör en bättre och fungerande god bebyggd- och trafikmiljö.
En utredning med fokus på områdets trafiksituation pågår och beräknas bli färdigt till
sommaren 2013.
Trafiken som genereras av den tillkommande byggnaden bedöms som måttlig. Gällande
detaljplan tillåter handel på Kajan 18. Handel kan ge upphov till något fler trafikrörelser
än de som anges i föreslagen detaljplan.
Sandviksgatan 31 A
Ifrågasätter planerna på att riva befintlig byggnad och bygga nytt på fastigheten
Kajan 18. Buller och luftmiljön i området överstiger acceptabla gränsvärden. Den
nya höga byggnaden kommer att medföra ökade olägenheter för boende i området då buller och trafiken ökar.
Det kommer att bildas skugga bakom den nya höga byggnaden. Utsikten mot
vattnet försvinner. Svårt med parkering för besökare till kommande verksamhet,
korsningen Sandviksgatan Residensgatan blir hårt belastad.
Det föreslås att befintlig byggnad rustas upp. Vid en eventuell nybyggnad hålls
hushöjden låg dvs inte högre än befintlig byggnad.
Tycker att framtida planer på flera höghus på varvet aldrig skall komma till utförande. Det ska värnas om strandlinjen och strövområden för de boende i Luleå.
Kontor och affärsfastigheter kan med fördel placeras på Kronan eller Porsön där
det idag finns många kontor.
Stadsbyggnadskontorets kommentar: Planområdet ligger ca 63 meter från strandlinjen. Strandlinjen påverkas inte av detaljplanens genomförandet. Fastigheten är redan
bebyggd. Utförda utredningar under planarbetet redovisar att förändringar som medges
genom ny detaljplan inte försämrar angränsande områdens förutsättningar. Se även
komplettering till bullerutredningar.
Den tillkommande byggnadens totalhöjd längs Sandviksgatan överstiger inte total- och
takfotshöjden på befintliga byggnader längs Sanviksgatan 20 och 26A m fl som är uppförda i tre till fyra våningar. Se även föregående kommentarer
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Ställningstagande
Med anledning av inkomna synpunkter har planbeskrivningen och miljökonsekvensbeskrivningen kompletterats. Följande ändringar föreslås i plankartan:
• Prickad mark införs på planområdets nordöstra sida, med möjlighet att bygga
under marknivån.
• Totalhöjden har justerats och texten om att teknikutrymme får överstiga angiven totalhöjd har plockats bort.
• Bestämmelsen om byggnadsteknik har reviderats för att uppfylla kravet på
utformning av planbestämmelser.
• Bestämmelsen om ändrad lovplikt har reviderats till: ”Bygglov får endast ges
under förutsättning att markföroreningar avhjälpts”.
Stadsbyggnadskontoret 2013-02
Gunilla Selin				

Nelli Flores Nilsson

Planchef				

Planarkitekt
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