SAMMANSTÄLLNING

DIALOGMÖTE 3

KRONANDALEN MED OMGIVNINGAR

Datum			
Plats			
Deltagare		
Processledare

150917
Spirans förskola
Boende och intressenter i Kronandalen, Luleå kommun
Strategisk Arkitektur

DIALOGMÖTE 3_ AGENDA

1830-1835
		

Lenita Ericson, Stadsbyggnadsnämndens ordförande, hälsar välkommen och berättar
om syftet med kvällens dialogmöte.

1835-1850
Syfte med Kvalitets- och gestaltningsprogrammet. Beskrivning av genomfört 		
		
arbete och processen framöver.
		Kristina Björling Francki, Projektledare Luleå kommun.
1850-1900
Om varumärket Kronan.
		Lena Segerlund, VD Kronan Exploatering.
1900-1950
Presentation av stadsbyggnadsförslaget och hur de synpunkter som kommit fram i
		
processen arbetats in i förslaget.
		Jan Ytterborn, Strategisk Arkitektur.
1950 - 2030
		

Övning – Vad kan utvecklas i nästa skede? Hur kan ni som medborgare bidra? Vad kan 		
kommunen bidra mer med?

2030 - 2045 Vad händer framöver och hur återkopplas vad som kommit fram vid kvällens 		
		dialogmöte?
		Kristina Björling Francki, Projektledare Luleå kommun.

Dialogmöte 3 Sammanställning

Lenita Ericson, Stadsbyggnadsnämndens ordförande,
hälsar välkommen

“Syftet med kvällens möte är att presentera stadsbyggnadsförslaget”

Dialogmöte 3 Sammanställning

DIALOGMÖTE 3_ BAKGRUND OCH DELTAGARE

Bakgrund

Deltagare

Kommunen har sedan tidigare arbetat fram ett planprogram
för Kronandalen med omgivningar. Ett kvalitets- och
gestaltningsprogram arbetas fram för de delarna, vilket syftar
till att vidare definiera vilka gestaltningsprinciper och kvalitéer
som ska lyftas fram i områdets fortsatta utveckling. Samtidigt
tas systemhandlingar fram för vatten- avlopp, mark/gata samt
landskap, vilka beskriver på ett översiktligt plan hur områdets
tekniska system ska planeras.

Dialogmöte 3 bestod av 50 deltagare, varav;

Syfte
Syfte med Dialogmöte 3 är att informera om kommunens arbete
med kvalitets- och gestaltningsprogrammet för Kronan och
presentera stadsbyggnadsförslaget. Syftet är även att hämta in
synpunkter inför det fortsatta arbetet från boende och intressenter
i området.

44 boende och intressenter i området
Representant från Kronan Exploatering;
Lena Segerlund, VD
Representanter från Luleå kommun;
Lenita Ericson, Stadsbyggnadsnämndens ordförande
Kristina Björling Francki, Projektledare för kvalitets- och
gestaltningsprogrmmet
Maria Nordgren, Sektionschef Landskap och trafik
Konsulter;
Jan Ytterborn, Strategisk Arkitektur
Elin Mossberg, Strategisk Arkitektur
Helena Jeppsson, WSP
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Foto från kvällen

“Xx”

Om processen och kommande arbete
Kristina Björling Francki, projektledare från kommunen för kvalitets- och gestaltningsprogrammet, berättar om bakgrunden till projektet, framarbetat planprogram
och hur dialogprocessen är en viktig del i arbetet med kvalitets- och gestaltningsprogrammet. Hon beskriver hur processen är en central del i att nå de kvaliteter
vi önskar i detta.
Fokus för kvalitets- och gestaltningsprogrammet har legat på Kronandalen, hela området heter Kronan 1:1. Kvalitets- och gestaltningsprogrammet
vidareutvecklar och kompletterar det detaljplaneprogram som antogs år 2012. Under hösten fattar politiken beslut om fortsättningen och under hösten 2015
tar även ett arbete vid med att ta fram systemhandlingar för vatten- och avlopp, mark/gata och landskap för området. Systemhandlingar samordnar översiktligt
planeringen av de tekniska system som kommer att byggas i området framöver.
Beskrivning av identifierade mål i planprogramet från 2012. DPP 2012;
Levande stadsdel dygnet runt, Blandad stad, God markhushållning o tät bebyggelse, Lämplig struktur i gator och byggbara kvarter, God arkitektur, Service även
för kringliggande stadsdelar, Handel i form av närbutik, Tydlig karaktär, Miljövänlig, Stor exploateringsgrad.
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Stadsdelen Kronans identitet
Vision:
”Kronan, en modern och centrumnära stadsdel med stark naturprofil i ett attraktivt Luleå. Ett område med hållbara lösningar och blandade
boendeformer där gammalt möter nytt, staden möter naturen och friluftsliv på ett sätt som skapar trivsel och gemenskap hos människorna”.
Lena Segerlund, VD Kronan Exploatering berättar om Kronans varumärke; Kronan - en naturstad i Luleå. Kronan Exploaterings roll är att tillsammans med
kommunen utveckla området genom att utveckla varumärket och arbeta med marknadsföring och införsäljning. Området kommer dels att bebbyggas med
bostäder men även planeras flera arbetsplatser och service.
Områdets definierade kärnvärden är natur, nära och modernt. Natur: Hållbart och naturligt med friluftsliv in på knuten. Nära: Kronan är en central stadsdel där det
fysiskt är nära mellan hus, människor och natur. Det är enkelt att hämta, lämna och handla. Modernt: En attraktiv stadsdel som möter moderna människors behov
och krav på sin boendemiljö idag och imorgon. Man ska kunna leva i Kronan hela livet och det ska finnas bostäder för alla åldrar.

“Området ligger nära centrum och byggnaderna kommer också
ligga nära varandra, vilket betyder att det blir närmre mellan
människor. ”
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Presentation av stadsbyggnadsförslaget
Jan Ytterborn från Strategisk Arkitektur berätter om hur en viktig del i arbetet med kvalitets- och gestaltningsprogrammet handlar om att försöka ta in och
förstå de förutsättningar som finns på Kronan. De dialogmöten som genomförts är en viktig grund i det. Kommentarer som kommit fram från dialogmöte 1
och 2 har arbetats in i processen och en övervägande del tillgodoses i projektet. De som inte tillgodoses motiveras varför de inte arbetats in. Kvalitets- och
gestaltningsprogrammet är starten för att kunna påbörja ett detaljplanearbete och så småningom kunna påbörja byggnationen. Stadsbyggnadsförslaget ger oss
därmed grunden till att kunna utveckla stadsdelen.
Kort om Luleås historia. Luleå stads rutnätsstad kom till efter branden1888 och tog inte hänsyn till topografin. I samband med att den planen förverkligades
sparades öppningar i kvarteren, vilket skapade en visuell koppling och ett djup in i kvarteren. Det fanns en stor variation i den stad som sedan byggdes avseende
skalor och med mycket träarkitektur. Den småskaliga karaktären hanterade det hårda klimatet med väder och vind på ett bra sätt. Förväntan på marknaden och
planeringen av Stålverk 80 gjorde att flertalet fastigheter revs i Luleå för att ge utrymme för nya. Konjunkturen sviktade sedermera, Stålverk 80 byggdes aldrig
och många tomter i staden förblev obebyggda. Detta har starkt bidragit till det uppbrutna intryck centrala Luleå ger än idag.
Det goda exemplets makt. Handlar om att lära av goda exempel och ta hand om och utveckla de här platserna där människor trivs. Tübingen i södra Tyskland
är ett gammalt militärområde där man jobbat med en småskalighet där all trafik sker på de gåendes vilkor villkor. Vauban nära Freiburg är också ett tidigare
militärområde som gjordes om till ett bostadsområde med ett levande torg.

“Vi har tagit del av det material som ni arbetat fram under tidigare
dialogmöten och arbetat in i stadsbyggnadsförslaget”
Dialogmöte 3 Sammanställning

I den traditionella staden ser man en blandning av bostäder, service och handel och det är det vi arbetar mot i Kronan. Att få en levande stadsdel dygnet
runt är svårt att uppnå (målen i DPP). Stadsdelens identitet. Arbetar för en mer traditionell och blandad stad till skillnad från det modernistiska idealet med
funktionsseparering. Viktigt att ta hänsyn till den struktur och de kopplingar som finns inom stadsdelen idag.
Handelsutredning. En viktig fråga är hur man får en levande stadsdel under dygnets alla timmar. Därför är det viktigt att titta på vilken täthet och innehåll som är
lämpligt i Kronanområdet. En utredning har därför arbetats fram för att förstå förutsättningarna för handel- och gatuplansverksamheter. Det är viktigt att handeln
tillför staden och stadsdelen något och en tätare struktur innebär fler boende i stadsdelen och därmed större möjlighet till livsmedelsbutik, restauranger och
service. Till exempel behövs uppskattningsvis ca 4000 invånare eller 1000 nya bostäder för att en lite större livsmedelsbutik ska kunna etablera sig i stadsdelen,
idag bor ca 1500 personer på Kronan.
Stadsdelens innehåll
Stadsdelstorget är hjärtat i stadsdelen. Det är viktigt att få till det som en bra mötesplats och är en plats som passar bra för en lokal verksamhet. Urbana verksamheter såsom restauranger, caféer, dagligvaruhandel och sällanköpshandel möjliggörs här med fler invånare i stadsdelen. Besökare ska kunna komma till centrum,
handla i matbutiken och gå på restaurang. Genomförd kontorsutredning visar att efterfrågan på kontor är låg i området och det är viktigt att detaljplaner tillåter
olika typer av verksamheter. Kvartersmarken tar del i gaturummet., vilket innebär att en meter utanför varje hus tillhör fastigheten. De som har ett café kan därmed
ställa ut sina möbler och boende ska kunna använda en bit av ytan utanför sin bostad. Det blir en självklarhet att vi lockar människor till gaturummet.
Grönstruktur och stråk
Mycket av den gröna känslan finns kvar i området. Befintliga kvaliteter som naturen och bebyggelse värnas och blir kvaliteter som tas tillvara i den nya strukturen.
Skogen blir ett fondmotiv i gåfartsgatorna och grönkopplingar gör så att befintliga kvaliteter i t ex mountainbikespår och skidspår tillvaratas. Befintliga byggnader
bidrar till utvecklingen av karaktären av området. Kulturbyn kopplas samman i en tänkt promenad som gestaltas på ett intressant sätt. Befintlig skulpturpark tillvaratas och vidareutvecklas. Dagvattenhanteringen är öppen genom parkstråket, vilket blir ett inslag som skapar vistelsekvaliteter. Spirans trädgård brann ned och
föreslås att återuppstå i någon form av byggnad i anslutning till vattnet.
Parkering
Boende parkerar i parkeringshus i områdets ytterkanter eller i parkeringsgarage. Besökare parkerar längs med gatorna.
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Presentation av stadsbyggnadsförslaget
Om gatustrukturen
En tydlig och väl sammankopplad gatuhierarki ger många sätt att röra sig genom staden. Gångtrafikanten har högsta prioritet och på gåfartsgatorna kör man
på de gåendes villkor. För att uppnå en säkrare trafimiljö för både cyklisten och gångtrafikanten, separeras gång- och cykelvägar från varandra. Förutom gångstråken längs stadsdelens trottoarer, finns ett ännu mer finmaskigt nät av gångstigar som rör sig genom stadsdelens grönstråk. Där är gångtrafikanten helt
skyddad från trafiken och rör sig tryggt genom stadsdelens gröna rum som kopplar till omkringliggande områden. En huvudgata går genom hela området från
Bensbyvägen till Kulturbyn. Genom den nya entrén vid Bensbyvägen ges en lättare access till området och möjlighet att komma lättare in i området med t ex
cykel. Lokalgator möjliggör busstrafik genom området och på gåfartsgatorna har de gående prioritet. Gåfartsgator är ett sätt att skapa trygga miljöer så att barn
och vuxna kan vistas säkert i gaturummet. Gatan blir därmed en mötesplats som man befolkar. Bilhastigheter är mellan 5-30 km/h inne i området. Bilar förbjuds
SOCIAL
HÅLLBARHET OCH TRYGGHET
inte men kör max 30 km/h. Social hållbarhet och trygghet är otroligt viktigt och vi brukar tänka att en stad där barn känner sig trygga, det är en bra stad.
Om bebyggelsestrukturen
Strukturen är uppbruten för att bryta upp vinden och skapa variation. Den förhåller sig samtidigt till topografin och den böjda gatustrukturen skapar en spänning i
gaturummet. Bebyggelsestrukturen har generellt kvartersmått om 55x55 m och byggnadshöjder på fyra våningar men på några ställen längs huvudgatan föreslås
5 våningar. Vid entréerna in i stadsdelen föreslås högre byggnader. Radhus integreras in i stadsstrukturen. För att få in mer solljus på gårdarna sluts inte kvarteren helt. Låglutande tak med lättkonstruktion kan ge möjlighet till att nyttja taken till t ex gemensamma terrasser.
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Tryggheten i det offentliga rummet handlar bland annat om barns möjligheter att röra sig fritt och utforska sin omgivning. Foto från Vauban, Tyskland, Strategisk Arkitektur.

“Xx ”

“Fokus ska vara på människorna som bor i den här stadsdelen”

Dialogmöte 3 Sammanställning
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Foton från kvällen

ÖVNING BEHOV

Vad kan utvecklas i nästa skede? Hur kan ni som medborgare bidra?
Vad kan kommunen bidra mer med?
Grupper om fyra funderade enskilt i 5 minuter och skrev ned funderingar på en post-it. Därefter
berättade man för varandra i gruppen vad man kom fram till och utvecklade fler idéer och synpunkter
gemensamt.

Dialogmöte 3 Sammanställning

“Förbättra kollektivtrafiken redan nu”
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Grupp 1
Generella synpunkter
- Uppställningsplatser behövs för båtar, husvagnar, skotrar, husbilar, mc
- Snöupplag?
- Förbättra kollektivtrafiken redan nu. Samordna tiderna för linje 6 och 8.
Fler turer morgon, kväll, nätter och helger.
- Cykelförråd för vinterförvaring
- Parkeringsplatser för motorcyklar
- Bra föreningslokaler behövs med förråd.
- Idrottsplats behövs, jfr Hertsön och Björkskatan
- Renen är uppsagda och behöver ny lokal med förråd

Om specifika platser
- Samlingslokal att hyra med plats för max 100 pers, t ex i fd restaurangen
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“Samlingslokal i centrum”
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Grupp 2
Generella synpunkter
- Ge plats till ett hunddagis inom området eller i utkanten
- Äldreboende
- Sparkvägar vintertid
- Hur skilja på gång och cykelväg vintertid?
- Vård- och hälsocentral, tandläkare med parkeringsplats

Om specifika platser
- Offentlig samlingslokal i centrum? För flexibla arrangemang
t ex bio, dans 500-800 platser
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“Bygg om skidbron”

Dialogmöte 3 Sammanställning

Grupp 3
Generella synpunkter
- Kyrka! Behöver inte vara traditionell ekumenisk. Samlingslokal för körverksamhet.

Om specifika platser
- Glesa ut skog på Lulsundsberget
- Trygghetsboende i centrum
- Hälsocentral i centrum
- Bygg om skidbron, backe + trappa
- ÅVC ligger fel idag i förhållande till Kronanbacken
- ÅVC längs Kronanvägen?
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“Viktigt att alla generationer kan mötas
tryggt och trevligt i hela området”

Dialogmöte 3 Sammanställning

Grupp 4
Generella synpunkter
- Trygghetsboende 65+ behövs
- Viktigt att alla generationer kan mötas tryggt och trevligt i hela området
- Vinterskidlekpark som på sommaren kan vara en skatepark
- Kullerstenar på trottoarer är svårt för förelsehindrade och synskadade.
Inte höga trottoarkanter
- Mopedisterna?

Om specifika platser
- Alldeles för höga farter utefter Kronbacksvägen
- Promenadstigen sydöster om Kulturbyn borde förbättras
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“Äldreboende centralt”

Dialogmöte 3 Sammanställning

Grupp 5
Generella synpunkter
- Städning under byggtiden hela tiden
- Ryms traktorer när det blir mycket snö vintertid? Lastbilar att frakta bort snön.
- Uppröjning av skogar
- Vem ansvarar för att “städa” i naturmijlön?
- Skidlekplats för de yngre. Kolla med Norge.

Om specifika platser
- Skidspår till skolan saknas
- Äldreboende centralt
- Lokal att hyra vid torget för fest och möten
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“Xx”

“Xx”
Dialogmöte 3 Sammanställning

Grupp 6
Om specifika platser
1. Hur skyddar (förstärker) ni bullerskyddet för villorna norr om Bensbyvägen, speciellt vid
den nya rondellen?
2. Bostäderna saknar en “tyst sida”. Måste hålla bullernivåerna på uteplatserna som lovade i
detaljplanen.
3. Kronanvägen måste byggas för att minska trafiken förbi Brf Kronan 1 och Kronan 2.
4. Gång- och cykelväg till centrum
5. Bostäder för studenter
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Sammanfattning av övningen och det
gemensamma samtalet
Flera synpunkter rör trafiken och kollektivtrafiken. Det finns önskemål om en utbyggd kollektivtrafik under helger och nätter och en bättre samordning
mellan de busslinjer som redan finns. Det finns en undran om stadsdelen blir en genomfartsled och hur Kronanvägens kommer att påverka trafiken på
Bensbyvägen.
Flera förslag ges om stadsdelens framtida innehåll, och särskilt om innehållet i de centrala delarna. Förslag ges om vårdcentral, äldreboende eller trygghetsboende. En samlingslokal i centrum skulle öppna upp möjligheter för gemensamma träffar och olika kulturella aktiviteter. Andra synpunkter handlar
om vad som händer med de verksamheter som finns här idag, t ex hunddagiset. Verksamheterna i Kulturbyn är viktiga för att det fortsatt ska leva där. Det
är viktigt att alla åldrar ska kunna mötas i stadsdelen, och förslag ges även på studentboende i anslutning till stadsdelscentrum.
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Vad händer nu?
Systemhandlingar arbetas fram för Kronandalen under hösten/vintern 2015. Politiken kommer samtidigt att besluta om den
fortsatta processen och detaljplanearbetet påbörjas innan årsskiftet 2015/2016.
Kvällens dialogmöte sammanställs och läggs upp på kommunens hemsida www.lulea.se/kronandalen.
Informationen om projektet läggs även upp på Kronan Exploaterings hemsida www.kronanlulea.se.

Dialogmöte 3 Sammanställning

