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Detaljplanens syfte och huvuddrag

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra och pröva förutsättningarna för terränganpassade bostäder på Lulsundsbergets södra sluttning.
Marken inom planområdet är obebyggd och till stor del skogsbevuxen. Marken är inte tidigare planlagd.
Detaljplanen har stöd i översiktsplanen samt i detaljplaneprogram. Kronanområdet är utpekat som framtida expansionsområde för tätorten för både bostäder, service och verksamheter. Ett kvalitets- och gestaltningsprogram för stadsdelen Kronan har tagits fram under 2015
och fungerar som underlag för detaljplanen.
Planområdets läge i sydsluttning ger goda förutsättningar för att skapa attraktiva bostäder
med fin utsikt. Detaljplaneförslaget omfattar 32 nya bostäder i form av kedjehus i två plan
eller souterräng. Möjligheterna till utsikt tas tillvara genom att bostadshusen söder om gatan
utformas som souterränghus och de norr om gatan får byggas i två våningar.
En ny lokalgata ska anläggas i en slinga genom området.
En ny gång- och cykelväg planeras genom planområdet för att binda ihop området med omgivande gång- och cykelstråk. Tillgängligheten till Lulsundsbergets naturområden och det
närliggande Ormberget är viktig att bevara och utveckla. Befintliga gångstigar i området ska
bevaras och vid behov förbättras.
Lulsundsberget utgör ett värdefullt rekreationsområde. Därför är det viktigt att bevara kopplingen till närliggande naturstråk och att befintlig vegetation sparas i så hög grad som möjligt. Delar av skogen har pekats ut som värdefull natur. Värdefulla träd ska sparas där det är
möjligt. Därför krävs marklov för trädfällning inom vissa delar av planområdet.
Detaljplanen innehåller även park- och naturområden och platser för lek och gemensamma
aktiviteter.
Närheten till Svartövägen medför begränsningar för hur ny bebyggelse kan disponeras. Trafikbuller från närliggande vägar har varit avgörande för detaljplanens utformning.
Svartövägen är rekommenderad väg för farligt gods och utgör riksintresse för kommunikation. Detaljplanens genomförande bedöms inte påverka riksintresset negativt.
Det är viktigt att skapa ett bra samband och ett väl fungerande samspel med befintlig och
planerad bebyggelse inom hela Kronanområdet. Parallellt med denna detaljplan pågår arbetet med två andra detaljplaner inom Kronanområdet; detaljplan för Kronandalen (ca 2500
nya bostäder) och för Kulturbyn (förtätning av befintlig bebyggelse, främst verksamheter).

Planområdets läge och areal

Planområdet är en del av Kronanområdet i Luleå. Se figur 1 nedan. Området omfattar ungefär 4,7 hektar och ligger på Lulsundsbergets södra sluttning. Området avgränsas av Svartövägen i söder och Kronbacksvägen i sydost. Norrut gränsar området mot punkthusen på
Lulsundsberget.
Planområdet omfattar även de befintliga gatorna i området i syfte att säkerställa åtkomst till
de nya byggrätterna. Detaljplanen omfattar inte den befintliga bebyggelsen i närliggande
Kulturbyn, vilken delvis omringas av planområdet.
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I dag finns ungefär 650 bostäder med 1500 boende inom hela Kronanområdet (Östra Kronan,
Kronanbacken, Kronanhöjden, samt Lulsundsberget). Samtidigt med denna detaljplan pågår
också arbetet med nya detaljplaner för Kronandalen och Kulturbyn. När hela Kronanområdet om ungefär 15-20 år är fullt utbyggt kommer det totalt att inrymma ca 7000 invånare,
varav ca 4500-5000 boende i Kronandalen.

Kronanbacken
Östra Kronan

Lulsundsberget

Kulturbyn
Kronanhöjden

Översiktskarta. Kronanområdet med omgivande bebyggelse. Planområdet är markerat med röd cirkel.
Fixa bilden i Photoshop? Lägg in namn på områden, t ex Kronanbacken, Kronanhöjden, m.m.
Figur 1. Översiktsbild. Planområdet är markerat med en orange cirkel.

Planförfarande och tidplan för planarbetet

Detaljplanen upprättas med så kallat standardförfarande, enligt Plan- och bygglagens
(2010:900) lydelse efter 2 januari 2015. Standardförfarande kan tillämpas när vissa villkor är
uppfyllda, bland annat ska planförslaget vara förenligt med översiktsplanen. I detta fall görs
bedömningen att planförslaget är förenligt med översiktsplanen och även till allra största del
förenligt med den fördjupade översiktsplanen.
Boverkets allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan (2014:5) tillämpas för denna
detaljplan.
Planarbetet påbörjades under hösten 2015. Detaljplanen kommer att ställas ut för samråd i
januari 2016 och för granskning under våren 2016. Antagande förväntas ske under sommaren 2016.
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Handlingar
Planhandlingar
• Plankarta med bestämmelser och illustration.
• Planbeskrivning (denna handling)
Plankartan och planbestämmelserna är juridiskt bindande. Planbeskrivningen och illustrationskartan utgör komplement till plankartan och planbestämmelserna, men saknar egen
rättsverkan.

Övriga planhandlingar
Under planarbetet har dessutom följande handlingar upprättats:
• Grundkarta
• Fastighetsförteckning
• Samrådsredogörelse
• Program Detaljplan för del av Kronan, del av Kronan 1:1, m fl 2012 (se www.lulea.se)
• Kvalitets- och gestaltningsprogram för Kronandalen 2015 (se www.lulea.se)
Planprogrammet och Kvalitets- och gestaltningsprogrammet utgör underlag till detaljplanen.
De finns på Luleå kommuns hemsida.

Utredningar och underlag
Följande utredningar har gjorts som underlag för detaljplanearbetet:
• Trafikbullerutredning: Kronanbacken Myresjöhus Luleå, Trafikbuller, Tyréns 2016-03-10.
• Trafikbullerutredning: Kronan, Luleå, Trafikbuller, Tyréns AB 2015-06-21.
• Del av Kronan 1:1, förprojektering kedjehusområde PM geoteknik, WSP 2016-02-17.
• Markteknisk undersökningsrapport för kedjehusområde Kronan, WSP 2015-11-25.
• Inventering och värdering av träd: ”Sammanställning av inventering inför kronan 1:1
Kedjehusområde Myresjöhus”, Luleå kommun Stadsbyggnadsförvaltningen, 2015-12-12.

Tidigare ställningstaganden
Planer
Fördjupad översiktsplan och översiktsplan
”Fördjupad översiktsplan för Kronanområdet” (FÖP) antogs av Kommunfullmäktige 200404-26. Den gäller fortfarande, tillsammans med översiktsplanen från 2013. Hela Lulsundsberget betecknas i den fördjupade översiktsplanen som utredningsområde för bostäder. Se figur
2. Planområdet ingår till största delen i ”utredningsområde för bostäder” och ”område för
framtida arbetsplatser”. Området mellan parkeringsytan och befintliga byggnader i Kulturbyn redovisas i FÖP som ”område för arbetsplatser”. Där föreslår detaljplanen istället nya
bostäder.
Rekommendationerna i FÖP anger följande: ”Bostads- och rekreationsändamål ska prioriteras.
Den detaljerade framtida markanvändningen inom området bör studeras i ett fördjupat utredningsoch planeringsarbete med syfte att möjliggöra såväl byggande av bostäder som väl fungerande skid-
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Figur 2. Utdrag ur den fördjupade översiktsplanen från 2004. Planområdet är markerat med röd linje.
Gul streckad linje markerar utredningsområde för bostäder.

och motionsspår.” ... ”Området ska när det exploateras för bebyggelse trafikförsörjas från Kronbacksvägen via Kulturbyn.” ...”Eftersom marken är kuperad kan det vara svårt att uppnå god standard för
tillgängligheten i området, särskilt i gång- och cykelvägnätet i sluttningszonerna kring Lulsundsberget.
Detaljplanen har stöd i översiktsplanen som antogs 27 maj 2013. På markanvändningskartan
i översiktsplanens områdesrekommendationer är hela Kronanområdet utpekat som ”nytt
område för bostäder och arbetsplatser”. Områdesrekommendationerna för Kronan hänvisar
till markanvändningskartan i detaljplaneprogrammet för Kronan från 2012. Se figur 3.

Detaljplaneprogram för planområdet
Ett detaljplaneprogram för planområdet har upprättats och godkänts av Kommunfullmäktige den 27 mars 2012. Programmet utgör underlag för att upprätta detaljplan. Figur 3 visar
rekommenderad markanvändning enligt planprogrammet.
Planprogrammet anger följande rekommendationer för Lulsundsberget: ”Stora delar av
Lulsundsberget lämnas obebyggda som natur- och rekreationsområde. Ny bostadsbebyggelse föreslås i
sydväst samt att det i framtiden är möjligt med ett bostadskvarter i nordväst. Lämplig höjd för bebyggelse bedöms till 2-3 våningar. Nya gångstråk ska anläggas mellan Kronandalen och Lulsundsberget.”
Detta planförslag överensstämmer inte helt och hållet med den rekommenderade markanvändningen (figur 3). Detaljplanen föreslår nya bostäder på en del av marken som rekommenderas för natur och rekreationsområde (grönt). Det är dock endast en liten del av det
gröna området som föreslås bebyggas med bostäder, varför förslaget i sin helhet bedöms
överensstämma med detaljplaneprogrammets intentioner.
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bostäder
låg exploatering
rekreationsområde
bostad, handel, kontor

bostad, handel, kontor

låg exploatering

hög exploatering

Figur 3. Utdrag ur detaljplaneprogrammet från 2012, rekommenderad markanvändning.

Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser
Planen berör eller tangerar områden med gällande planer enligt tabellen nedan. En karta
över gällande detaljplaner visas i figur 4, nedan.
Nr

Namn

Laga kraft

PL 326

Detaljplan för del av Kronan, Lulsundsberget etapp 1

2009-03-26

PL 416

Detaljplan för del av Kronan, del av Skurholmen 8:1

2014-06-25

m.fl. Svartövägen-Kronbacksvägen
a 263

Förslag till stadsplan för Svartövägen i Skurholms-

1966-08-16

staden Luleå

Pågående utbyggnadsplaner
Nedanstående tabell visar vilka tidigare detaljplaner som gjorts inom Kronanområdet, samt
hur många bostäder som planerats. De flesta är i dagsläget byggda.
År

Namn

Antal bostäder

2004

Östra Kronan

90 villor

2004

Kulturbyn bostäder

127 lägenheter

2009

Lulsundsberget

350 lägenheter (98 byggs nu)

2009

Kronanbacken

80 villor, 33 kedjehus, 30 lägenheter, 2
gruppbostäder

Summa

712 bostäder
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PL 326

PL 416
PL 263
Figur 4. Gällande detaljplaner. Röda linjer visar gällande detaljplaner och rosa streckade linjer visar
pågående detaljplan (detta planförslag). Källa: Luleå kommun WebbGIS 2016-01-12.

Pågående detaljplaner i närområdet omfattar ett detaljplaneprogram för Kronanvägen (ca
350 bostäder), samt en detaljplan för Kronandalen för drygt 2100 bostäder samt ca 10 000 m2
kontorsyta.

Övriga program och planeringsunderlag
Ett Kvalitets- och gestaltningsprogram för Kronandalen antogs av Kommunfullmäktige i
december 2015. Programmet utgör en del av detaljplaneprogrammet och därmed också ett
underlag för detaljplanen.

Kommunala beslut
Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 29 januari 2015 (§ 17) att ge Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för del av Kronan 1:1, del av Lulsundsberget. Beslutet omfattar två områden; stadsdelscentrum och Lulsundsberget etapp 2.
Denna detaljplan omfattar endast den senare delen, del av Lulsundsberget.

Riksintressen
Planområdet berörs av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt MB 4 kap 2§, (Norrbottens kust
och skärgård) och riksintresse för friluftsliv (MB 3 kap 6§) Riksintressena påverkas inte av
föreslagna förändringar inom planområdet.
Svartövägen är riksintresse för kommunikation (viktig transportled).

8

Strandskydd
Skurholmsfjärdens stränder omfattas av strandskydd. Generellt strandskydd gäller 100 meter från strandlinjen enligt miljöbalken 7 kap. 14 §.
I samband med pågående utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i Östra länken-projektet har strandlinjen förflyttats utåt. Den nya strandlinjen ligger nu mellan 40 och 90 meter
längre ut i Skurholmsfjärden jämfört med tidigare. Detaljplaneområdet berörs därför inte av
strandskydd.

Bedömning av betydande miljöpåverkan
Enligt Plan- och bygglagen, miljöbalken och MKB-förordningen ska alla detaljplaner som
kan antas leda till en betydande miljöpåverkan miljöbedömas. Behovet av en sådan miljöbedömning utreds i en så kallad behovsbedömning. Behovsbedömningen handlar bland annat om riskerna för människors hälsa eller miljön, överskridna miljökvalitetsnormer, påverken på kulturarvet eller på skyddad natur.
Stadsbyggnadsförvaltningen har genomfört en behovsbedömning i samråd med Miljö- och
byggnadsförvaltningen och länsstyrelsen. Förslaget till detaljplan medger inte verksamhet eller åtgärder som kräver tillstånd enligt miljöbalken (MB). Den föreslagna markanvändningen
bedöms inte heller medverka till att någon miljökvalitetsnorm enligt 5 kap MB överskrids.
Kommunen har därför tagit ställning till att planen inte innebär risk för betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken 6 kap. 11 §. Någon miljökonsekvensbeskrivning behöver därför
inte göras.
Länsstyrelsen har 2015-11-05 yttrat sig angående behovsbedömningen och de delar kommunens bedömning om att detaljplanen inte kan antas medföra betydande påverkan.
Länsstyrelsen delar även kommunens bedömning att bullerfrågan måste utredas särskilt
med anledning av att planområdet ligger i anslutning till Svartövägen och Kronbacksvägen.
Svartövägen utgör även en väg av riksintresse och en väg rekommenderad för transport av
farligt gods. Länsstyrelsen framhåller därför i sitt yttrande vikten av att särskilt beskriva konsekvenserna av planförslaget avseende påverkan på Svartövägen.
Tänkbara konsekvenser av detaljplaneförslaget redovisas i denna planbeskrivning.
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Detaljplanen

I detta avsnitt redovisas samlat under varje rubrik detaljplanens förutsättningar följt av föeslagna förändringar och tänkbara konsekvenser.

Markägoförhållanden
Marken inom planområdet ägs av Luleå kommun. Den mark som planläggs som kvartersmark kommer att säljas till exploatören efter en markanvisning.

Naturmiljö
Strax nordväst om planområdet och delvis inom planområdets nordvästra hörn finns ett
område med fin hällmarkstallskog som har identifierats som bevarandevärd med ”vissa
naturvärden”. Hällmarkstallskogen ingår i det område som på plankartan betecknas som
naturmark (NATUR). Detta skogsområde kommer inte att påverkas av planförslaget.
Övriga grönytor betecknas som parkmark (PARK) och ska huvudsakligen ha karaktären av
naturpark där skogen bevaras. Kring gång- och cykelvägen ska planteringar och sittplatser
anordnas för att skapa en vacker och inbjudande miljö. Slänter bör återplanteras.
Skogen inom planområdet har inventerats avseende värdefulla träd (tallar). De träd som
identifierats bedöms ha ett högre värde än genomsnittsträdet i området. Trädens bevarandevärde grundas främst på trädets placering, storlek, kondition, biologiska, kulturhistoriska
och sociala värden. Bevarandevärdet kan även vara rent estetiskt ur stads- eller landskapsbildssynpunkt. Dessa träd är särskilt viktiga att skyddas och därför har en planbestämmelse
om marklov för trädfällning (a2) införts. Dessa träd är markerade på planillustrationen (figur
5) och i skissförslaget (figur 6) nedan.
Detaljplanens sammanhängande natur- och parkområde i planområdets västra och södra
delar syftar till att hålla ihop och bevara skogsområdet som sträcker sig runt hela Lulsundsberget. Detta skogsområde är värdefullt som rekreationsområde och utgör även en spridningskorridor för växter och djur. För att spridningskorridoren ska fungera i sin helhet är det
viktigt att förbindelsen österut mot befintlig grönstruktur i Kulturbyn hålls öppen och inte
byggs igen. Planförslaget medger vissa gröna ”släpp” mot natur- och parkmark mellan de
nya fastigheterna. Dessa gröna släpp är dock ganska smala och det är tveksamt om befintlig
vegetation kan sparas mellan husen. Den planerade bebyggelsen kommer att medföra att den
skogsbevuxna ytan minskar, vilket begränsar skogens funktion som spridningskorridor.

Marken
Geotekniska förhållanden
En geoteknisk fältundersökning har genomförts inom planområdet i november 2015. Resultatet visar att jorden i huvudsak består av ett tunt lager mulljord/växtjord ovan morän på
berg. Moränen är i huvudsak av typen siltig sandmorän. Djup till berg varierar inom området.
Längst upp mot höghusen på Lulsundsberget förekommer berg i dagen och på några ställen berg i dagen under ett tunt jordtäcke. Marken sluttar mot söder och delvis förekommer
ganska stora lutningar. Markhöjden inom planområdet varierar från ca +5 m ö h i söder och
ca +28 m ö h i den norra delen. Berg i dagen är synligt i planområdets norra delar. Markytan
är på vissa ställen mycket blockig, huvudsakligen inom den norra delen av området med
marknivåer över ca +20.
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De geotekniska förutsättningarna för grundläggning av byggnader är goda. Inom vissa delar
krävs sprängningsarbeten för grundläggning och ledningsförläggning (servisledningar).

Risk för ras och skred
I förändringar som infördes i Plan- och bygglagen år 2008 betonas vikten av att kommunen
i sin planering också tar ansvar för långsamma katastrofer. Skred och översvämningar är
exempel på sådana långsamma katastrofer.
Enligt den geotekniska undersökningen har starkt sluttande berg påträffats i området. Men
då grundvattnet i området ligger på stort djup och enbart fasta jordar påträffats bedöms
ingen risk för stabilitetsproblem föreligga.
Utfyllnad och slänter ska utformas så att stabila förhållanden erhålls. Hantering av ytavrinning och dagvatten ska beaktas för att inte försämra rådande stabilitetsförhållanden.

Markradon
Området har bedömts som normalriskområde för radon enligt den översiktliga radonriskkartan över Luleå kommun. Det betyder att inga särskilda åtgärder krävs vid byggande.

Förorenad mark
Enligt Länsstyrelsen har det legat en skjutbana och ett glasblåseri i närheten av planområdet.
Exakta lägen är inte kända. Om en förorening skulle påträffas måste tillsynsmyndigheten
underrättas enligt 10 kap. 11 § Miljöbalken.

Geohydrologiska förhållanden
Grundvatten rinner ner från Lulsundsberget mot planområdet. För att undvika att yt- och
grundvatten rinner in på fastigheter och mot husgrunder måste avskärande diken anläggas
i fastighetsgräns. Detta gäller främst fastigheter norr om lokalgatan, då grundvatten avleds i
ledningsgravar i gatan, som fungerar avskärande mot de fastigheter som ligger nedanför.
Dikning kan innebära markavvattning, vilket kräver tillstånd från Länsstyrelsen.
Detaljplanens genomförande kan förväntas leda till viss sänkning av grundvattennivåerna i
området. Avsänkningen blir som störst i anslutning till VA-ledningar i gatumark.

Kulturhistoriskt värdefull miljö
Kronanområdet har en historia som luftvärnsregemente, LV7. Försvarets verksamhet etablerades 1942 och avslutades 1993 när LV 7:s verksamhet blev en del av Norrlands luft värnsregemente i Boden. Byggnadernas kulturmiljövärden har inventerats av Piteå museum år 2009.
I Kulturbyn, strax öster om planområdet, finns enskilda byggnader som är bevarandevärda.
Festlokalen Gyllene Kronan, som ligger närmast planområdet, har klassats med högst bevarandevärde.
Enligt Riksantikvarieämbetets sökbara karta www.fornsok.se, förekommer inga kända fornlämningar inom planområdet.
Kronans skulpturpark innehåller totalt 24 offentliga konstverk som är utplacerade i området.
Ett av dessa konstverk ligger i planområdets nordöstra del och berörs av exploateringen, se
planillustrationen. Konstverket består av en grupp stående stålskivor som är nästan 4 meter
höga. Konstverket behöver flyttas till annan lämplig plats, förslagsvis allmän platsmark inom
eller utanför planområdet.
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Landskapsbild och stadsbild
Sett från söder präglas området idag av en skogsklädd sluttning med Svartövägen i förgrunden och punkthusen på Lulsundsberget i bakgrunden. Landskapsbilden kommer att förändras, då tidigare obebyggd skogsmark exploateras. Planområdet är väl synligt från omgivande
vägar och kommer med den nya bebyggelsen att bli Kronans kännetecken för den som
närmar sig planområdet söderifrån.
Genom att bevara så mycket av den befintliga vegetationen som möjligt, kan risken för insyn
från höghusen minskas.

Bebyggelse och gestaltning
Planområdet är i dagsläget obebyggt. Den bebyggelse som finns i närheten är punkthusen på
Lulsundsberget i norr och befintliga byggnader inom Kulturbyn i öster.
Detaljplanen möjliggör 32 kedjehus i två våningar eller souterräng. Användningsbestämmelsen är ”B”, bostäder. På grund av markens lutning behöver ny bebyggelse uppföras i ett
sammanhang och med en utformning som särskilt anpassas till terrängen.
En ny lokalgata ska anläggas i en slinga genom området. Se figur 5 och 6. De nya fastigheterna placeras längs med gatan med entré mot gatan. Möjligheterna till utsikt tas tillvara genom
att bostadshusen söder om lokalgatan utformas som souterränghus och husen norr om gatan
får byggas i två våningar.
Detaljplanen reglerar inte fastighetsindelningen exakt. En bestämmelse om största fastighetsstorlek 230 m2 har införts för att säkerställa det avsedda antalet fastigheter. Största byggnadsarea per fastighet regleras till 150 m2 för både souterränghusen och för tvåvåningshusen.
Byggnadsarean är tänkt att inrymma ett eventuellt skärmtak över entre och garageport. De
föreslagna hustyperna har en byggnadsarea på ca 133-135 m2.
I syfte att medge nivåanpassning och bevara skogen minimeras fastigheternas storlek. Detta
gör det möjligt att behålla naturmark tätt inpå husen. De fastigheter som placeras norr om
lokalgatan utformas något större (djupare) än de övriga för att slänter och avskärande diken
ska rymmas inom fastigheterna.

Gestaltningsprinciper och kvaliteter
”Vardagsarkitektur av hög klass” är ett av ledorden från Kvalitets- och gestaltningsprogrammet för Kronandalen. Arkitekturen ska kännetecknas av ett bra markutnyttjande och arkitektoniskt intressanta och trivsamma boendemiljöer.
Den föreslagna byggnadstypen avser kedjehus med uteplatser mot både norr och söder. För
att få rum med en uteplats mot gatan ska byggnader placeras minst 3 meter från fastighetsgräns mot gata. Garage ska placeras minst 6 meter från fastighetsgräns mot gata.
Figur 7 och 8 visar ett föreslag till utformning av byggnader i området. Byggnaderna är
anpassade till terrängen och till det bullerutsatta läget. Se även avsnitt ”bulleranpassning”,
nedan. Hustyp A uppförs söder om lokalgatan i souterräng. Hustyp B uppförs norr om gatan
i två våningar. Höjderna är satta så att möjligheter till utsikt kan tas till vara.
Nockhöjden regleras till 6,00 meter för souterränghus respektive 7,50 meter för tvåvåningshus (mätt från medelmarknivå). Taklutningen ska vara mellan 5 och 7 grader.
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Figur 5. Planillustration

pulkabacke

Ny lokalgata

särskilt värdefulla träd
Befintlig gata
och parkering
Gyllene Kronan
Kontor
Ny gångoch cykelväg
särskilt värdefulla träd

32 nya
kedjehus

Befintlig gata

Figur 6. Skissförslag: Situationsplan med de särskilt värdefulla träden markerade. Hans Tirsén
20151217.
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Figur 7. Förslag, sektion hustyp A, souterräng och hustyp B, två våningar. Hans Tirsén 20151022.

Figur 8. Förslag hustyp B, två våningar. Tirsén&Aili 20160229.

Friytor
Rekreation och friluftsliv
Lulsundsberget utgör ett värdefullt rekreationsområde inom Kronanområdet med direkt
koppling till Ormbergets friluftsområde. Därför är det viktigt att utveckla tillgängligheten till
närliggande naturstråk. Befintlig skogsmark inom planområdet ska sparas i så hög grad som
möjligt.

Lek
De nya fastigheterna blir små till ytan. Utrymme för lek finns i omgivande skogsområden.
Inom planområdet föreslås en lekplats med lämpliga lekredskap för att komplettera de lekmiljöer som finns i skogen. Lekplatsen som placeras innanför lokalgatans krök kan eventuellt
inrymma en liten bollplan. Avsikten med lekplatsen är att den ska vara lätt tillgänglig för alla
i området och även fungera som spontan mötesplats och sociala knutpunkt.
En pulkabacke kan anordnas under vintern i gångstigens sträckning i backen upp mot höghusen. Närheten mellan lekplatsen och pulkabacken stärker platsens funktion som mötesplats/samlingspunkt och ger möjlighet till varierad lek för barn i olika åldrar.

Offentlig och kommersiell service
Strax utanför planområdet ligger Tallrotens friluftsförskola med två avdelningar. Spira förskola, med sex avdelningar ligger vid Regementsvägen på ett avstånd av ca 700 meter från
planområdet. Intill förskolan kommer också en ny skola, Tallkronanskolan, att öppna under
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2017. Innan den nya skolan är byggd är den närmaste skolan Furuparksskolan på Skurholmen. En sporthall ska byggas i anslutning till den nya skolan.
Kronan Kulturby inrymmer flera småföretagare, hantverkare och konstnärer. Det finns ett
kafé och en festlokal, Gyllene Kronan. Inom Kronanområdet finns idag en återvinningscentral och återvinningsmarknad. Återvinningens verksamheter kommer att flyttas till annan
plats i samband med utbyggnaden av nya bostäder i Kronandalen.
I dagsläget finns närmaste matvaruaffärer i centrum, ca 2 km sydväst om planområdet och
på Örnäset, ca 2 km söder om planområdet. Det finns också en matvaruaffär på Björkskatan,
ca 3 km norr om planområdet. När den nya stadsdelen Kronandalen byggs ut, kommer det
så småningom att finnas underlag för en ny matvaruaffär, butik, restaurang, m.m.

Trafik
Gatunät
Idag trafikeras Svartövägen av ca 23 000 fordon (vardagsdygnstrafik, VDT) på sträckan
Bensbyvägen-Kronbacksvägen. Kronbacksvägen trafikeras av ca 12 000 fordon på sträckan
Svartövägen-Regementsvägen. Trafikmängder på omgivande vägar räknat på prognosåren
2020-2035 framgår av figur 8 nedan.
För att säkerställa in- och utfartsmöjligheter till planområdet ingår två befintliga gator i
detaljplanen. Den ena gatan är den mellan Regementsvägen och grusparkeringen söder om
Gyllene Kronan. Grusparkeringen används inte i någon större utsträckning idag och kommer att bebyggas. Den andra gatan är infartsgatan till parkeringsplatsen nordväst om Tallrotens förskola.

Figur 8. Trafikmängder (VDT) för prognosåren 2020-2035. Tyréns AB 2015.
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En ny lokalgata ska anläggas i en slinga genom området. Utformningen av gatan ska ge stöd
åt en trafiksäker och lugn miljö, så att fordonshastigheter hålls låga. Gatan ska inte ha några
trottoarer utan alla trafikslag ska samsas på samma yta. Syftet är att främja låga hastigheter
och skapa god trafiksäkerhet för alla trafikanter.
Trafiken sker på de oskyddade trafikanternas villkor. Korsningar med gång- och cykelvägar ska utformas på ett trafiksäkert sätt för att prioritera gångtrafikanternas och cyklisternas
säkerhet och framkomlighet.
I vissa korsningspunkter kan sikten bli begränsad, framförallt där den genomgående gångoch cykelvägen korsar lokalgatan. Där kan det vara befogat med upphöjda korsningar för att
göra bilister uppmärksamma på korsningen och ytterligare sänka fordonens hastighet.
Gatuområdets bredd regleras i planen till 11 meter och förses med belysning för en trygg
gatumiljö. Gatans nedre slinga följer befintlig ledningsgata för vatten- och avloppsledningar,
vilket innebär att ledningarna kommer att ligga i gatumark. Den övre slingan ansluter till
befintlig parkeringsyta i öster.
Den övre infartsgatan passerar genom parkeringsplatsen vid Tallrotens förskola. Det är inte
en bra lösning ur trafiksäkerhetssynpunkt att en gata går genom en parkeringsplats. Därför
kommer utformningen och funktionen av denna del av lokalgatan att justeras i samband
med den kommande detaljplanen för Kulturbyn. Planeringen för Kulturbyns område har
nyss påbörjats och ingen exakt utformning kan anges i denna detaljplan.

Gång- och cykeltrafik
En ny gång- och cykelväg planeras genom planområdet för att binda ihop området med
omgivande gång- och cykelstråk. Gång- och cykelvägen genom området har anpassats till
terrängen för att få så små lutningar som möjligt. Den största lutningen på sträckan är 1:15 eller 6,7 %, vilket är ungefär detsamma som lutningen av den befintliga gång- och cykelvägen
söder om Kronbacksvägen. Gång- och cykelvägen ansluter till en planskild passage under
Kronbacksvägen och ska förses med lämplig beläggning och belysning.
Den befintliga gångpassagen under Svartövägen är idag en viktig målpunkt för boende i området och för boende i övriga delar av Kronanområdet. I samband med det pågående arbetet
med omläggning av vatten- och avloppsledningar (projekt Östra länken) har korsningen
Svartövägen/Kronbacksvägen byggts om till cirkulationplans och gångtunneln ska stängas.
En ny planskild passage ska byggas i anslutning till den nya cirkulationsplatsen.
Tillgängligheten till Lulsundsbergets naturområden och det närliggande Ormberget är viktig
att bevara och utveckla. Därför ska befintliga gångstigar i området bevaras. Tre gångstigar/
gångstråk i planområdets norra del binder ihop lokalgatan med gång- och cykelvägen strax
söder om punkthusen. Dessa stigar finns idag och plankartan visar deras ungefärliga lägen.
Gångstigarna har delvis mycket brant lutning och kommer inte att snöröjas under vintern.
Gångstigarnas läge och funktion tydliggörs med egenskapsbestämmelser. Se planillustrationen.
Den befintliga stigen i sluttningen längst ner mot korsningen Svartövägen/Kronbacksvägen finns endast med på planillustrationen. Den är alltför brant för att göras i ordning till
gångväg, men den kommer att vara kvar för dem som vill använda den som genväg uppför
branten.
Gångstigarnas läge och funktion tydliggörs på plankartan med egenskapsbestämmelser.
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Biltrafik
Den föreslagna bebyggelsen kommer att generera ökad trafik till och från planområdet men
det bedöms innebära en marginell påverkan på omgivningen. Tabellen nedan visar trafikmängder för prognosåren 2020-2035. Prognosen är baserad på totalt ca 7000 invånare inom
hela Kronanområdet år 2035.
Trafikmängder (VDT) för prognosåren 2020-2035. Kronan, Luleå Trafikbuller 2015-06-21 Tyréns AB.

Väg/sträcka

Hastighet (km/h)

Vardagsdygnstrafik
(VDT)

Andel tung trafik (%)

Svartövägen (Bensbyvägen-Kronbacksvägen)
Kronbacksvägen

70

22 000

6

53

12 000

6

Kollektivtrafik
Lokaltrafiken trafikerar Kronan med två busslinjer, linje 6 och linje 8. Det finns en busshållplats uppe på Lulsundsberget och en nere på Kompanivägen, vid östra infarten till Kronan.
Avståndet från planområdet till dessa busshållplatser är ca 200 respektive ca 400 meter.
Hållplatslägen och linjesträckningar kan komma att förändras i och med utbyggnaden av
bostäder i Kronandalen. Målet är att turtätheten för busslinjer genom Kronanområdet ska
vara 10-minuterstrafik. Nya linjesträckningar och totalt antal bussar är inte känt ännu. Andelen tung trafik på Kronbacksvägen är uppräknad från 4% till 6% för att kompensera för den
utökade busstrafiken (se tabellen ovan).

Parkering
Varje fastighet föreslås inrymma två bilplatser per bostad, en plats i garage och en på uppfarten. Parkering på gatan ska inte vara tillåten, utom på särskilt anordnade parkeringsplatser.

Riksintressen
Planområdet berör riksintresse för kommunikation (Svartövägen). Riksintresset bedöms inte
påverkas negativt av planförslaget. Bullerberäkningen visar att den planerade bebyggelsen
närmast Svartövägen kan uppföras med uteplats mot tyst sida och därmed klarar riktvärden
avseende trafikbuller från Svartövägen.

Tillgänglighet
Den nya bostadsgatan har en längsgående lutning med mellan 1 och 5,3%, och klarar därmed
kraven för god standard avseende tillgänglighet (VGU 2004).
Gatan är dimensionerad för att vara framkomlig för renhållningsfordon och utryckningsfordon. Utryckningsfordon har åtkomst till bostadshusen från gatan.
Placeringen av den nya gång- och cykelvägen har valts för att hitta en sträckning med så liten
lutning som möjligt. Gång- och cykelvägens lutning är som mest 1:15, vilket innebär mindre
god standard. Det är dock inte möjligt att uppnå en mindre lutning på sträckan längst i söder
på grund av markens lutning.
Nya byggnader ska utformas så att de är tillgängliga och användbara för personer med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Boverkets byggregler (BBR) gäller för att säker-
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ställa att en god tillgänglighet uppnås, både för omgivande mark och inom byggnaden.
Tillgänglighetskraven regleras inte i detaljplanebestämmelserna utan följs upp i kommande
bygglovsskede.
Det finns utrymme för förvaring av avfallskärl i anslutning till varje entré.

Hälsa och säkerhet
Transporter av farligt gods
Svartövägen är av riksintresse för kommunikation och rekommenderad väg för farligt gods.
Länsstyrelsen i Norrbottens län har tagit fram riktlinjer för skyddsavstånd till transportleder
för farligt gods. Vid bedömning om en lokalisering är möjlig i närheten av en rekommenderad transportled för farligt gods används begreppen uppmärksamhetsavstånd och skyddsavstånd. Se figur 9.
Uppmärksamhetsavståndet är det kortaste avståndet till transportled där bebyggelse kan
uppföras, oavsett typ och omfattning. Aktuellt uppmärksamhetsavstånd för länet är 60 meter.
Rekommenderat skyddsavstånd redovisas i tabellen nedan. För bebyggelse i zon C (småhusbebyggelse) och ÅDT lastbilar mer än 600 fordon per dygn ska skyddsavståndet vara minst
30 meter.
Ingen av de föreslagna fastigheterna ligger inom skyddsavståndet 30 meter från Svartövägen. Tre av fastigheterna ligger inom uppmärksamhetsavståndet 60 meter från vägen.
Enligt rekommendationerna krävs inga ytterligare riskreducerande åtgärder om bebyggelsen
ligger innanför uppmärksamhetsavståndet, men bortom det rekommenderade skyddsavståndet i aktuell tabell.

Figur 9. Uppmärksamhetsavstånd intill transportleder för farligt gods. Källa: Riktlinjer för skyddsavstånd till transportleder för farligt gods, Länsstyrelsen Norrbotten 2015
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Trafikbuller
Allmänt om buller
Riktvärden för buller anges ofta i ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå. Ekvivalent ljudnivå avser en medelljudnivå under en given tidsperiod, t.ex. under ett dygn för buller från
infrastruktur. Maximal ljudnivå avser den högsta ljudnivån under en viss period, exempelvis
för en serie fordonspassager.
Enligt trafikbullerförordningen SFS 2015:216 (avser detaljplaner som påbörjats efter 2 januari
2015) så gäller följande riktvärden med avseende på sammanlagrat trafikbuller från väg och
järnväg:
Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en byggnads fasad och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats
om en sådan ska anordnas i anslutning till bostaden. Om det finns fler än en uteplats gäller
kraven för minst en av dem. Denna kan vara gemensam för flera bostäder eller enskild.
Om den ekvivalenta trafikbullernivån är högre än 55 dBA ska minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal
ljudnivå (kl 22-06) inte överskrids vid fasaden.
Buller och människors hälsa
Forskning visar att buller kan påverka människors hälsa negativt, och att denna påverkan
ofta underskattas. Därför ska nya bostadsbyggnader lokaliseras, utformas och placeras på ett
sätt som är lämpligt med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för människors
hälsa.
Bullerutredning
Enligt 4 kap. 33 a § PBL ska en redovisning av beräknade värden för omgivningsbuller göras
i samband med planering av nya bostadsbyggnader. Redovisningen ska avse beräknade värden för omgivningsbuller vid bostadsbyggnadens fasad och vid en uteplats.
En trafikbullerutredning har utförts för hela Kronanområdet under 2015. (Kronan, Luleå,
Trafikbuller, Tyréns AB 2015-06-21). Beräkningarna utgår ifrån nuläget 2015 och prognosåren
2020-2025. Trafikbullerutredningen har efter detaljplanens samrådsskede kompletterats med
en modell av den föreslagna bebyggelsen inom planområdet. Syftet med kompletteringen
är att tydliggöra beräknade bullervärden. (Kronanbacken Myresjöhus Luleå, Trafikbuller, Tyréns
2016-03-10).
Beräkningarna visar att bullernivåerna överstiger 55 dBA på fasader närmast Svartövägen.
Föreslagna planlösningar medför att minst hälften av bostadsrummen ligger på ljuddämpad
sida med ljudnivåer under 55 dBA för större delen av området. Byggnaderna närmast vägen
erbjuder skärmverkan till övriga bostäder, vilket medför att ljudnivån vid fasad beräknas bli
högst 55-58 dBA för övriga huskroppar. Se figur 10 och 11.
Uteplatser beräknas kunna uppföras på husens nordöstra sida för att uppfylla ekvivalenta
ljudnivåer under 50 dBA och maximala ljudnivåer under 70 dBA. Det krävs lokala skärmar
vid uteplatserna för de två byggnaderna närmast Kronbacksvägen som är mest bullerutsatta.
En beräkning av effekterna av fyra lokala skärmar vid uteplats, 7-8 meter långa och 3 meter
höga, redovisas i figur 13 nedan. Med denna åtgärd uppnås högst 50 dBA vid uteplats för de
mest utsatta bostäderna.
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Figur 10. Beräknad ljudutbredning, ekvivalent ljudnivå 2 m över mark. Vy från söder. Tyréns 20160310.

Figur 11. Beräknad ljudutbredning, ekvivalent ljudnivå 2 m över mark. Vy från norr. Tyréns 20160210.
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Figur 12. Beräknad ljudutbredning, ekvivalent ljudnivå 2 m över mark, Frifältsvärden vid fasad i tabeller. Tyréns 20160210.

Figur 13. Beräknad ljudutbredning, maximal ljudnivå 2 meter över mark i dBA, frifältsvärde vid fasad.
Med bullerskydd - bullerskärmar vid uteplats. Tyréns 20160310.
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Figur 14. Beräknad ljudutbredning, maximal ljudnivå 2 meter över mark i dBA, frifältsvärde vid fasad.
Med bullerskydd - långt bullerplank mot Kronbacksvägen. Tyréns 20160310.

En längre skärm mot Svartövägen är svårt att uppföra då höjden på skärmen måste vara mellan 4-6 meter för att ge bullerskärmande effekt. Detta då vägens bredd, skärmens avstånd till
vägen och vägens relativa höjd mot området gör det ogynnsamt.
En längre skärm mot Kronbacksvägen är troligtvis svårt att uppföra men i detta skede svårt
att bedöma då höjder för områdets delar närmast Kronbacksvägen inte är satta. Beräkningsresultatet (figur 14) visar effekten av en skärm där överkanten på skärmen hamnar ca 6-6,5
meter över vägbanan. Detta skulle troligtvis resultera att skärmen behöver vara ca 3,5 meter
hög. Längden på skärmen måste vara i storleksordningen 150 meter. Fördelen med en sådan
skärm är att det ger effekt på bostädernas alla sidor och inte bara på lokalt för uteplats.
Den slutliga bedömningen är att gällande riktvärden för bostäder kan uppnås.
Bulleranpassning
För de flesta av de planerade bostadshusen överskrids riktvärdet 55 dBA vid fasad. Det
innebär att husen närmast vägen får mer än hälften av bostadsrummen mot den bullerstörda
sidan.
Den föreslagna utformningen av kedjehusen är anpassad till de bullerförhållanden som
råder på platsen. Ett skissförslag har tagits fram som visar två typer av kedjehus; A och B.
Hustyp A är ett souterränghus som utformas för att klara det bullerutsatta läget mot Svartöleden. Övervåningen får två sovrum och vardagsrum med fönster mot den tystare sidan. Två
sovrum i nedre plan får sovrum med sidofönster mot en indragen gård med en ”ljudfälla”
där fasaden och undertak är klätt med ljudabsorberande material. Inglasade balkonger mot
söder.
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Figur 15. Hustyp A, sektion och fasad mot sydväst (bullerstörd sida). Hans Tirsén 20151022.

Kedjehus typ B utformas som ett tvåvåningshus, delvis avskärmat från buller. Två bostadsrum i varje plan vetter mot tyst sida. Ytterligare ett rum i övre planet får fönster mot delvis
bulleravskärmad sida.
Den föreslagna placeringen och utformningen av kedjehus har utgjort underlag för den kompletterande bullerutredningen.
Med inglasade balkonger och uteplatser samt avskärmande fönster och absorberande fasadmaterial kan gällande riktlinjer för buller uppnås. Detta förutsätter att lokala skärmar uppförs vid uteplats för bostadshusen närmast Kronbacksvägen.

Sociala frågor
Fler bostäder inom Kronanområdet innebär fler människor som rör sig i området. Detta kan
dels bidra till ökad trygghet genom närvaro av fler människor men innebär också att tidigare
möjligheter att vistas ostört i skogsområdet minskas.
De flesta av de boende i området kommer att ha sina arbetsplatser i andra stadsdelar. Därför är det viktigt att skapa förutsättningar för goda kommunikationer. Om det saknas bra
alternativ till bilen som transportmedel utgör detta ett hinder för de som saknar körkort eller
äldre och sjuka som inte kan köra bil. För dessa är det särskilt viktigt att det finns alternativa
färdsätt.
Detaljplanens genomförande innebär tillsammans med den planerade utbyggnaden av
Kronanområdet bättre förutsättningar för kommunal service, förskolor, kollektivtrafik, m.m.
samt för ett utbyggt nät av gång- och cykelvägar.
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För att öka tryggheten i området ska gatorna och gång- och cykelvägen vara belysta.
Detaljplanens genomförande innebär fler möjligheter till lek i området. Gång- och cykelvägar är planerade för att skapa goda förbindelser till omgivande bostadsområden så att barn
kan färdas själva mellan områden. Gatans utformning ska främja låga fordonshastigheter och
säkerställa en lugn och trafiksäker utomhusmiljö för alla.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
De nya kedjehusen kommer att anslutas till kommunala vatten- och avloppsledningar. Det
finns redan en del ledningar i marken men nya ledningsstråk ska byggas i samband med
uppförandet av två nya punkthus strax norr om planområdet. De nya ledningsstråken kommer att dras genom planområdet. Projektering av nya vatten- och avloppsledningar har
påbörjats.
Varje enskild fastighetsägare ansvarar för att ta hand om dagvattnet inom den egna fastigheten. Dagvatten från de nya fastigheterna kan delvis ledas ut mot omgivande natur-/parkområden för infiltration. Dagvatten från gator, uppfarter och tak som lutar mot gatan leds mot
öppna diken och dagvattenledningar.

Värmeförsörjning
Uppvärmning av de nya kedjehusen kommer att ske med frånluftsluftvärmepump eller
alternativt via anslutning till det kommunala fjärrvärmenätet.
Kommunen ser gärna nybyggnation med lägre specifik energianvändning än BBR:s nuvarande energikrav.

El/Tele/IT
Inom planområdet finns ledningar för el, fiber och tele. En ny transformatorstation kommer
så småningom att uppföras strax utanför plangränsen, väster om parkeringen vid förskolan.
Läget kommer att preciseras i samband med kommande detaljplan för Kulturbyn. Telekablar
ligger inom föreslagen kvartersmark och måste flyttas i samband med exploatering.
Skanova har teleledningar i området. Dessa ledningar flyttas av Skanova i samband med
utbyggnad av området.

Avfall
Avfallshanteringen ska ske i enlighet med Luleå kommuns renhållningsföreskrifter.

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

Tidplan för genomförandet
Gata och ledningar i mark börjar byggas under våren 2016. Byggstart för bostadshusen beräknas ske under hösten 2016.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Kommunen ansvarar för
åtgärder inom allmän platsmark, t ex anläggning av ledningar, gator, gång- och cykelväg,
lekplats, m.m. Exploatören ansvarar för allt arbete och alla åtgärder inom kvartersmark.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Nya fastigheter kommer att styckas av från stamfastigheten Kronan 1:1. Lantmäteriet ansvarar för fastighetsbildningsåtgärder efter ansökan om lantmäteriförrättning av exploatör eller
fastighetsägare.

Ekonomiska frågor
Planekonomi
Detaljplanen bedöms vara ekonomiskt genomförbar. Detaljplanearbetet regleras genom avtal. Planavgift ska därför inte tas ut i samband med bygglov.
Exploatören erlägger avgift för lagfart, bygglov, el, VA-anläggningsavgift, m.m. enligt gällande taxor.
Kvartersmarken inom planområdet överlåts genom försäljning till exploatören.

Markanvisning
Ett beslut om markanvisning och fastighetsförsäljning har tagits. Syftet med markanvisningen är bland annat att möjliggöra för samverkan mellan kommunen och byggherren under
detaljplanearbetet.
Markanvisningen ställer krav på att husproduktionen ska vara påbörjad i väsentlig omfattning senast ett år efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Innan marköverlåtelse sker ska
kommunen och exploatören vara överens om bygglovet samt redovisning av tidplan för
husproduktionen och dess färdigställande.

Tekniska frågor
Fastighetsägaren ansvarar för utredningar som kan komma att krävas i samband med
bygglov. Vid eventuella skador på träd under byggtiden, kan viten krävas.

Bygglov
Utökad bygglovsplikt innebär att marklov krävs för att fälla träd inom område som omfattas
av bestämmelsen a1 på plankartan.
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Medverkande i planprocessen

Detaljplanen har tagits fram av stadsbyggnadsförvaltningen i samarbete med andra kommunala förvaltningar och exploatören, Myresjöhus AB. Medverkande arkitekt har varit Hans
Tirsén på Tirsén och Aili Arkitekter som har tagit fram skisser, situationsplan, marksektioner, m.m. Bullerutredningen har utförts av Tyréns AB och den geotekniska utredningen har
genomförts av WSP Sverige AB.

Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering 2016-03-15

AnneLie Granljung				
Annika Ohls
Planchef					
Planarkitekt
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