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Inledning
Bakgrund, syfte och huvuddrag
Planens huvudsakliga syfte är att pröva förutsättningarna för en ändamålsenlig 
markanvändning, samt en på- och ombyggnad av befintlig byggnad på fastighe-
ten Räven 20. 

Idag används byggnaden för hotell, kontor och handel. Gällande detaljplan 
tillåter bostäder. Detaljplanen syftar därmed till att planlägga för både gällande 
och befintlig markanvändning i form av centrumverksamhet [C], kontor [K] samt 
bostäder [B]. 

Befintliga byggnader mot Storgatan och Skeppsbrogatan är 6 våningar.
Planförslaget innebär att del av byggnaden mot Storgatan byggs på med en 
restaurangdel samt en takterrass. Planen möjliggör likaså för takterrass på be-
fintlig byggnadsdel mot Skeppsbrogatan. På innergården mellan Storgatan och 
Skeppsbrogatan föreslås del av den nuvarande byggnaden i en våning byggas på 
med fyra våningar samt en innergård. 

Plandata

Planområdets läge och areal

Planområdet är beläget i Luleå centrum och är cirka 0,30 hektar stort. 
Detaljplanen omfattar fastigheten Räven 20. 

Planområdet avgränsas av Storgatan i söder och Skeppsbrogatan i norr. En min-
dre del av Storgatan och Skeppsbrogatan är med i planområdet. På östra sidan 
om planområdet finns fastigheterna Räven 16, 17 och 12. På västra sidan om 
planområdet finns fastigheterna Räven 14 och 19.

Planområde markerat i rött.
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Markägoförhållanden

Fastigheten Räven 20 ägs av Galären i Luleå AB. Innerstaden 2:1 ägs av Luleå 
kommun. 

Planprocessen

Planförfarande

Detaljplanen handläggs med så kallat standard planförfarande enligt Plan- och 
bygglagen (2010:900), 5 kap. Standardförfarande används om detaljplanen är 
förenlig med kommunens översiktsplan, om den inte är av betydande intresse för 
allmänheten eller i övrigt av stor betydelse och om den inte antas leda till bety-
dande miljöpåverkan. Detaljplanen samråds med en begränsad samrådskrets. 

Tidplan

Detaljplanen avses ställas ut för samråd under andra kvartalet år 2021. Enligt 
preliminär tidsplan bedöms planen ställas ut för för granskning under hösten år 
2021. Detaljplanen bedöms preliminärt antas under första eller andra kvartalet år 
2022.  

Handlingar

Planhandlingar

 − Plankarta med bestämmelser och illustration.

 − Planbeskrivning (denna handling)
Plankartan och planbestämmelserna är juridiskt bindande. Planbeskrivningen 
och illustrationskartan utgör komplement till plankartan och planbestämmelser-
na, men saknar egen rättsverkan.

Övriga handlingar 

Under planarbetet har dessutom följande handlingar upprättats:

 − Grundkarta

 − Fastighetsförteckning

Utredningar som bifogas

 − Kv Räven 20 Trafikbuller, 2020-06-30, rev 2021-03-09 (Tyréns AB, 2020) 

Övriga utredningar (som inte bifogas)

Dessa handlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida fram till dess att 
planen vinner laga kraft.

 − Antikvariskt utlåtande kv Räven i Luleå, 2019-04-18 (Rat&Dragon, 2019)
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Tidigare ställningstaganden
Planer

Översiktsplan 2013 (gällande)

Program till Vision Luleå 2050 (översiktsplan) från 2013 anger att det bör ske en 
allmän förtätning inom stadsbygden. Planområdet ligger inom zon för förtätning 
till 2020. Översiktsplanen anger att ny bebyggelse i centrum ska vara 4–5 våning-
ar och maximalt 10–12 för enstaka projekt. 

Aktuellt planförslag bedöms vara förenlig med intentionerna i översiktsplanen. 

Översiktsplan 2020 (under framtagande)

En revidering av gällande översiktsplan under framtagande. 

Granskningsförslag till översiktsplan anger att Luleå centrum ska förtätas och 
få ett ökat antal invånare. Inom området ska bebyggelsen vara 4–5 våningar och 
maximalt 10–12 våningar för enstaka projekt.

Aktuellt planförslag bedöms vara förenlig med granskningsförslag till översikts-
plan 2020.

Utvecklingsplan Centrum (under framtagande)

En precisering av ställningstagandena i översiktsplanen är under framtagan-
de inom det pågående arbetet med utvecklingsplan för Luleå centrum (UP 
Centrum). I samrådsversion av UP Centrum anges att fler människor ska bo 
och jobba i Luleå centrum. Utbyggnad och förtätning ska möjliggöra nya bostä-
der och arbetsplatser. Stadens kulturmiljöer ska bevaras, nyttjas och utvecklas. 
Butiker, caféer och restauranger ska prägla stadsrummet på markplan, vilket ger 
ljus och liv som bidrar till trygghet. Luleå ska formas för ett hållbart resande. Fler 
ska kunna leva och arbeta centralt samtidigt som klimatpåverkan, buller och luft-
föroreningar ska minskas. Gående, cyklande och bussåkande ges företräde med 
prioriterad kollektivtrafik, utbyggt cykelvägnät och fler gångstråk.

Aktuellt planförslag bedöms vara förenlig med samrådsförslag UP Centrum.
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Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Planen berör eller tangerar områden med gällande planer enligt nedan:

Plannr Aktbeteckning Namn Laga kraft
A070 25-LUL-A70 Stadsplan för Luleå stad betr. kvarteren 

Vargen, Tigern, Vesslan, Illen, Lejoner m.fl.
1946-03-29

PL140 25-P96/20 Detaljplan för del av innerstade, Räven 19 1994-10-11

Gällande detaljplan Stadsplan för Luleå stad betr. kvarteren Vargen, Tigern, 
Vesslan Illern, Lejonet m.fl. (A070) tillåter markanvändning för bostadsändamål. 
Detaljplanen reglerar högsta våningshöjd till fyra. Denna byggrätt tillåts i kvar-
terets delar som ligger ut mot Skeppsbrogatan och Storgatan. Inne i kvarteret, på 
innergården, begränsas möjligheter till att bebyggas med både prick- (mark som 
ej får bebyggas), kors- (mark för mindre gårdsbyggnader) och cirkelmark (mark 
för terrass- och gårdsöverbyggnader). 

För att säkerställa den markanvändning [C] och utökad byggrätt i enlighet med 
aktuellt planförslags syfte krävs en ändrad detaljplan. Planen avser fortsatt att 
tillåta bostad [B] i enlighet med nuvarande plan, även om det inte är den nuva-
rande markanvändningen. 

Planen (A070) kommer i delar upphävas i och med att den nya detaljplanen vin-
ner laga kraft.

Planområdet tangerar i nordväster mot detaljplan för del av innerstaden, Räven 
19 (PL140). Denna detaljplan tillåter markanvändning bostäder och kontor samt 
handel i gatuplanet. Innergård regleras närmst planområdet och i norr och väster 
tillåts en högsta takfotshöjd mot gatan upp till +20,6 meter ovan gata. 

Gällande plan, Stadsplan för Luleå stad betr. kvarteren Vargen, Tigern, Vesslan Illern, Lejonet och Räven, samt 
del av Järnvägsområde (A070). 
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Kommunala beslut i övrigt

Kommunstyrelsen beslutade den 11 februari 2019 att ge Stadsbyggnadsnämnden 
i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för Räven 20. 

Stadsbyggnadsnämnden avser att besluta om antagande av planen under förut-
sättning att inga betydande avvikelser har skett från uppdragsbeskrivning/plan-
uppdrag.

Riksintressen

Planområdet berörs av följande riksintressen:

 − Riksintresse för friluftsliv (3 kap. 6 § MB)

 − Riksintresse för totalförsvaret (3 kap 9 § MB)

 − Riksintresse för Norrbottens kust och skärgård områden som har särskilt 
stora värden för turism och rörligt friluftsliv (4 kap 1, 2 §§ MB)

Detaljplanens genomförande bedöms inte innebära en negativ påverkan på riks-
intressenas värden.

Strandskydd
Generellt strandskydd gäller 100 meter från strandlinjen enligt miljöbalken 7 kap. 
14 §. Planområdet ligger mer än 100 meter från strandlinjen och berörs därför inte 
av strandskyddsbestämmelserna.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer regleras i 5 kap. Miljöbalken. Det finns miljökvalitetsnormer 
(MKN) framtagna för omgivningsbuller, luftkvalitet och vattenkvalitet. Det hand-
lar om de föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor kan utsättas för 
utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen kan belastas 
med utan fara för påtagliga olägenheter. Vid planering och planläggning ska 
hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer.

Planområdet omfattas av MKN för luftkvalitet och vattenkvalitet. Luleå kommun 
omfattas inte av den framtagna miljökvalitetsnormen avseende omgivningsbuller.

Planområdet ligger i anslutning till Skurholmsfjärden. Detaljplanens genom-
förande bedöms inte medföra någon statusförsämring i recipienten eller någon 
negativ påverkan på möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormen god ekologisk 
och kemisk status. 

Detaljplanens genomförande bedöms heller inte påverka miljökvalitetsnormerna 
för luft eftersom ingen till mycket liten trafikökning är att vänta.

Mellankommunala förhållanden
Detaljplanen berör inga mellankommunala förhållanden.
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Bedömning av betydande miljöpåverkan
Kommunen ska enligt 6 kap 5 § MB undersöka om genomförandet av planen, pro-
grammet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Enligt 
6 kap 6 § MB ska undersökningen identifiera omständigheter som talar för eller 
emot en betydande miljöpåverkan. Samråd gällande undersökning om betydande 
miljöpåverkan ska hållas med länsstyrelsen enligt 6 kap 6 § 2p och 10 § MB. 

Kommunens bedömning

Kommunens sammanvägda bedömning är att detaljplanen kan komma att 
påverka flera aspekter, men att dessa inte är av sådan storlek eller karaktär att 
en betydande miljöpåverkan kan riskeras. Förslaget som prövas i detaljplanen 
innebär en förtätning av innergård samt ut mot Storgatan vilket kan innebära 
följdeffekter på omgivningen, varvid frågor såsom stadsbild, skuggnings- och 
insynspåverkan ska studeras vidare. Dagvatten och eventuella mark- eller vat-
tenföroreningar likaså. Påverkan på samt hur planen ska förhålla sig till intillig-
gande kulturhistorisk intressant bebyggelse ska studeras särskilt. Kommunen 
bedömer därmed att en särskild miljökonsekvensbeskrivning enligt MB 6 kap 11 
och 12 §§ inte ska upprättas.

Länsstyrelsens bedömning

Länsstyrelsen har i ett yttrande daterad 2019-04-26 delat kommunens bedömning, 
att planen genomförande inte kan innebära risk för betydande miljöpåverkan. 
Länsstyrelsen anser att planarbetet kan bedrivas utan miljökonsekvensbeskriv-
ning.

Beslut

En strategisk miljöbedömning har därför inte upprättats.

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

Naturmiljö
Hela planområdet har varit bebyggt sedan 1800-talet. Marken är i sin helhet 
bebyggd eller hårdgjord. Inom planområdet finns små möjligheter att tillskapa 
större ytor för vegetation i markplan. Planförslaget innebär att en innergård och 
takterrasser med möjlighet till plantering iordningställs samt att en mindre yta 
för dagvattenmagasin möjliggörs. 
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Bebyggelse

Bebyggelse 

Inom planområdet finns idag kontor, handel och hotellverksamhet. Byggnaderna 
är uppförda under 1960–70-talet med omfattade fasadrenovering framförallt 
mot Storgatan. Mot Storgatan och Skeppsbrogatan är bebyggelsen fyra och 
fem våningar hög. På innergården finns en byggnad i en våning genom hela 
fastigheten som binder de två byggnaderna mot gata samman. Mot Storgatan 
och Skeppsbrogatan har större burspråk tillförts byggnaden under senare tid. 
Burspråken har en lutning om cirka 7 grader från fasad med start 1,8 meter från 
fasadlinje. Fasad mot Storgatan är i mörk sten med en vertikal karaktär. Fasad 
mot Skeppsbrogatan är i ljus tegel med en horisontell karaktär. 

Omgivande kvarter består av typisk innerstadsbebyggelse med byggnader place-
rade i fastighetsgräns, små innergårdar och används ofta för handel och kontor, 
men även en del bostäder. Byggnadshöjderna är cirka 4–5 våningar. 

Planområde markerat i rött. 

Markanvändning

Aktuellt planförslag möjliggör att hela fastigheten Räven 20 får användas för cen-
trumverksamhet [C], samt bostäder [B]. Befintlig markanvändning i delen mot 
Skeppsbrogatan är kontor [K], vilket föreslagen detaljplan också fortsatt tillåter.

Med användningen centrum [C] avses all sådan verksamhet som bör ligga 
centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för många människor. Centrum är en 
samlingsanvändning som är lämplig att använda där syftet är att det ska finnas 
en blandning av verksamheter. I centrum ingår en rad olika verksamheter som 
också kan återfinnas i andra användningar. Där ingår till exempel butik, kontor, 
restaurang, hotell, samlingslokaler samt annan service. Befintlig användning av 
marjoriteten av planområdet är hotell och avses fortsatt bedrivas som huvudsak-
lig markanvändning inom planområdet. 
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Inom användningen bedöms tillfällig vistelse avseende hotellverksamhet i form 
av long-stay inrymmas. Syftet med longstay-verksamheten är att vara ett kom-
plement till befintlig hotellverksamhet och bedrivas inom ramen av den verk-
samheten. Verksamhetens art, omfattning och omgivningspåverkan bedöms för 
long-stay vara densamma som för annan hotellverksamhet inom planområdet. 
Long-stay verksamheten bedöms inom ramen av detta vara boende av tillfällig 
karaktär.

Med användningen kontor [K] ingår kontor, tjänsteverksamhet och annan liknan-
de verksamhet som har liten eller ingen varuhantering. Avgörande är att verk-
samheten inte medför störning av betydelse för omgivningen, till exempel att den 
saknar utomhusverksamhet och har besöksverksamhet i begränsad utsträckning. 
I användningen ingår komplement så som konferenslokaler och de personalut-
rymmen som behövs för verksamheten. Befintlig kontorsverksamhet bedöms 
uppfylla dessa förutsättningar. 

Nuvarande markanvändning i gällande detaljplan är bostäder. Detaljplanen 
avser likaså att fortsätta tillåta bostäder [B] inom planområdet, med motiveringen 
att bostäder likaså bedöms som lämpligt. Största tillåtna bruttoarea för bostad 
regleras till 4300 kvadratmeter. Med största tillåtna bruttoarea för bostäder exklu-
deras ytor för parkering.  

Begränsning av största tillåtna bruttoarea regleras med syfte att säkerställa att 
det finns tillräckligt stor och kvalitativ friyta för den markanvändningen inom 
kvarteret. Del av innergården skulle kunna nyttjas som friyta för bostäder, samt 
att takterrasser kan användas som komplement.

Endast lokaler för centrumändamål samt trapphusentreér får finnas i bottenvå-
ning på byggnaders sida vänd mot huvudgata. Detta säkerställs via egenskaps-
bestämmelse f4. Detta med syfta att värna om stadslivet mot både Storgatan och 
Skeppsbrogatan.

Byggrätt 

Detaljplanen möjliggör för en påbyggnad med en våning på del av befintlig 
byggnad mot Storgatan. Detaljplanen möjliggör också för en påbyggnad med 
fyra våningar på befintlig byggnad inne i kvarterets västra del. Inne i kvarterets 
östra del möjliggör detaljplanen att den öppna ytan byggs på med en våning. 
Detta med syfte att skapa en sammanhållande utemiljö i kvarterets östra del. 
Planförslaget innebär ingen förändring av byggrätt för planområdets norra del 
mot Skeppsbrogatan.  

I aktuellt planförslag regleras byggrätten inom fastigheten genom högsta nock-
höjd där byggnader utan takterrass avses uppföras. Där takterrass möjliggörs 
regleras höjden med högsta byggnadshöjd.

Befintliga burspråk regleras genom egenskapsbestämmelse f5 som anger att 
minsta fria höjd mellan underkant byggnad och gata ska vara 3,5 meter. Fasad 
på burspråk ska uppföras med maximal vinkel om 7 grader från 1,5 meter ut från 
fasadlinje. Syftet med bestämmelsen är att säkra fri passage för gatuutrymmet 
samt att reglera burspråkets nuvarande form.
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Räven 20 befintliga byggnadshöjder. Räven 20 byggnadshöjder vid genomfört planförslag. (gult = befintlig bygg-
nadshöjd, rosa=tillkommande byggrätt, grönt=takterrass)
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Takterrasser samt innergård illustreras. Takterrasser möjliggörs på befintligt tak både på byggnad mot Storgatan 
samt Skeppsbrogatan. Innegård möjliggörs på upphöjt bjälklag en våning upp från befintlig marknivå.

Innergård och takterrasser

Mot Storgatan samt Skeppsbrogatan möjliggörs att takterrass kan anläggas på del 
av befintlig byggnads tak. Ovanpå innergård möjliggörs även takterrass. Detta 
regleras i detaljplan med egenskapsbestämmelse (f2 och f3). 

Friyta tillhörande planområdets möjliga anvädningar [C] samt [B] kan lösas på 
innergården. Denna friyta uppförs på ett nytt upphöjt bjälklag ovanpå befintlig 
byggnadsdel och obebyggd (asfalterad) yta för sophantering. Takterassen är väl 
tilltagen och har goda möjligheter att uppföras för såväl sociala möten, avskiljd-
het samt lek. Innergården regleras i detaljplanen genom att byggnadsarea och 
byggnadshöjd begränsas.

Nedan ses illustration över befintliga byggnader på Räven 20 samt vad de-
taljplanen syftar till att möjliggöra (tillkommande byggrätt samt terasser). 
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Illustration, påbyggnad Räven 20, vy från Floras kulle. 

Illustration, påbyggnad Räven 20, vy från  Gula paviljongen. 

Fotomontagen syftar till att illustrera hur en påbyggnad av byggnad mot 
Storgatan kan komma att se ut i två vyer längs med Storgatan. 
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Kulturhistorisk värdefull miljö

Historik 

Planområdet ligger längs med Storgatan i Luleå centrum. Luleå centrum är 
framförallt format av den stadsplan som upprättades efter stadsbranden 1887. 
Den nya stadsplanen hade en rätvinklig rutnätsstruktur med i huvudsak tre olika 
gatubredder. Syftet med de bredare gatorna var att fungera som brandgator med 
dubbla trädrader. De skulle också ge ljus och luft till den trånga, mörka stadskär-
nan samt rymma den infrastruktur som behövde byggas ut för vatten, avlopp och 
energi. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Enligt kommunens bebyggelseinventering från 2015-2016 finns det kulturhisto-
riskt värdefulla byggnader angränsande till planområdet i väster. På fastigheten 
Räven 14 finns byggnader som är utpekade som särskilt kulturhistoriskt intres-
santa. På fastigheten Räven 19 finns både kulturhistoriskt intressant byggnad 
samt byggnader som identifierats som tidstypiska. 

Inom ramen för aktuellt planuppdrag har en särskilt antikvariskt utlåtande tagits 
fram för att redovisa hur planförslaget påverkar kulturmiljön och de kulturhisto-
riska värdena på de angränsande fastigheterna.  
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Byggnader med utpekade kulturmiljövärden i bebyggelseinventering 2015-2016. Planområde markerat i rött. 
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Räven 14 hus 1 (Särskild kulturhistoriskt intressant)

Hus 1 på Räven 14 är placerad i fastighetsgräns mot Kungsgatan och Storgatan 
och sammanbyggd med byggnad på Räven 20 (planområde) i öst. Byggnaden är 
uppförd i tre våningar, i ljus puts med ett sadeltak i bandtäckt plåt. 

Byggnaden är uppförd under 1930-talet när den tidigare bebyggelsen brann ner. 
Den har en central plats i stadsbilden där det enkla formspråket, tydliga fönste-
raxeln, putsfasaden och de omsorgsfullt arbetade entréerna är uttryck för klassi-
cismen. Volymer och proportioner är idag bevarade. Byggnaden har ett tydligt 
miljövärde med en central plats i stadsbilden och som företrädare för en arkitek-
tonisk stil.

Räven 14 hus 2 (Särskild kulturhistoriskt intressant)

Hus 2 på Räven 14 är placerad i fastighetsgräns mot Kungsgatan och samman-
byggd med hus 1 Räven 14. Byggnaden är uppförd i två våningar, i ljus plåt med 
ett sadeltak i bandtäckt plåt med två tydliga takkupor mot Kungsgatan. 

Huset byggdes under 1800-talets andra hälft, ursprungligen med putsfasader och 
enkla detaljer som listverk och dekoration. Anmärkningsvärt är husets träfönster 
och takkupor. Den låga volymen och de äldre detaljerna berättar om ett äldre 
samhälle med byggnadens funktion som butik och bostad. Det är troligtvis enda 
byggnaden i Luleå stad som minner om byggnadssätt och butiksverksamhet och 
som fortsätter brukas. Entréerna till butikerna tillkom senare men är väl utforma-
de och omsorgsfullt gjorda i trä. Byggnaden med dess volym och detaljer gör den 
anmärkningsvärd i sin lilla skala vilket är påfallande tydlig i sin nuvarande miljö.

Räven 14, hus 1. 
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Räven 19 hus 3 (Tidstypisk)

Hus 3 på Räven 19 är placerad i fastighetsgräns mot Kungsgatan och samman-
byggd med hus 2 på Räven 19. Byggnaden är uppförd i fyra våningar, i tegel och 
låglutande sadeltak.

Byggnaden är uppförd i början av 1960-talet i ett intressant arkitektoniskt moder-
nistiskt formspråk. Horisontella partiet med fönsterrader är mer framskjutande 
och avslutas med något indragna balkonger. De två första våningarna har en 
underordnad betydelse. Trots förändringar har byggnaden kvar sin ursprungliga 
lekfulla karaktär och anmärkningsvärt är flera originaldetaljer med butikernas 
pelare, kopparplåt längs fasaden, träpanel i entréerna med mera.

Räven 19 hus 2 (Kulturhistoriskt intressant)

Hus 2 på Räven 19 är placerad i fastighetsgräns mot Kungsgatan och 
Skeppsbrogatan och sammanbyggd med hus 3 på Räven 19 och byggnad på 
Räven 20 (planområde). Byggnaden är uppförd i fyra våningar, i tegel, låglutan-
de sadeltak i tegelimiterad plåt samt balkonger och burspråk. 

Byggnaden uppfördes omkring 1940 i modernistisk stil. Byggnaden är välbeva-
rad där de kantiga burspråken med balkonger, garageinfart med överljusfönster i 
trä och den tandade frisen i takfoten är anmärkningsvärd.

Räven 14, hus 2. 
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Räven 19, hus 3. 

Räven 19, hus 2. 

Utformningsbestämmelser kopplat till kulturmiljö

För att värna och ta hänsyn till den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen intill 
planområdet regleras del av planområdet med utformningsbestämmelse. På den 
tillbyggnad som föreslås på innergården ska fasad mot väst (mot Räven 14 och 
19) utföras i tegel i en enhetlig ljus kulör (f1). Denna fasad kommer delvis synas 
från Kungsgatan i släpp mellan byggnader. 
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Stadsbild
Bebyggelsen i Luleå centrum uppvisar en stor variation i ålder, placering på 
tomten, material, höjder och färgsättning. Det vanligaste mönstret i centrum har 
varit att placera byggnader längs med gatan i fastighetsgräns, men mängder av 
undantag finns. 

Storgatan är ett viktigt handelsstråk, gågata samt mötesplats och därmed en 
mycket viktig allmän plats i Luleå centrum. Gatan är 24 meter bred och mellan 
Kungsgatan och Nygatan bilfri. Bebyggelsen längs med Storgatan är ca fyra till 
sex våningar hög ofta med den översta våningen indragen. Ålder, material och 
färgsättning varierar stort. 

Planförslaget innebär att en mindre del av bebyggelse längs med Storgatan möj-
liggörs byggas på med en våning. Det befintliga burspråket har dock begränsats 
till befintlig höjd dock med möjlighet att anlägga takterrass ovan. Byggnadhöjd, 
utformning och gestaltning påverkar hur gaturummet längs med Storgatan upp-
levs. Det är särskilt viktigt att värna den allmänna gatan längs med Storgatan då 
mycket folk rör sig och vistas här.

Offentlig och kommersiell service
Fastigheten Räven 20 angränsar till Storgatan (Luleås huvudsakliga handels-
stråk) samt mot Skeppsbrogatan. Detta innebär att kvarteret är väl försörjt med 
kommersiell service av alla slag. Inom planområdet finns det redan i nuläget 
kommersiell service i form av matvarubutik m.m. Planförslaget möjliggör fortsatt 
förekomsten av kommersiella lokaler på Räven 20 och planens genomförande 
innebär ett tillskott på lokalyta på fastigheten.

Trafik 

Gatunät

Planområdet angränsar mot Storgatan som har en gatubredd om 24 meter och 
mot Skeppsbrogatan som är 18 meter bred.

Gång- och cykeltrafik

Storgatan är Luleås största fotgängarstråk och gågata. Storgatan är delvis bil-
fri. Närmast planområdet längs med Storgatan finns trottoarer på bägge sidor. 
Skeppsbrogatan norr om planområdet är försedd med trottoarer på bägge sidor 
samt cykelbana på dess södra sida. Planförslaget innebär ingen förändring av nå-
gon av dessa två intilliggande gator. Tillgängligheten till planområdet för gång- 
och cykeltrafikanter bedöms vara god.
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Biltrafik

Planområdet gränsar till Skeppsbrogatan i norr, och Storgatan i söder. 
Tillgängligheten till planområdet är god. Trafikmängder redovisas nedan.

Vägavsnitt ÅDT

Nuvarande

ÅDT 
Prognosåret 
2040

Andel tung 
(%)

Hastighet 
(km/h)

Skeppsbrogatan 
(Kungsgatan - 
Hermelinsgatan)

2331 2400 7,0 30

Kungsgatan

(Skeppsbrogatan - 
Magasingatan)

7283 7400 3,0 30

Storgatan 
(Kungsgatan - 
Hermelinsgatan)

2295 2400 3,0 30

Fastigheten angörs via Skeppsbrogatan och nedfart till underjordiskt garage. Alla 
varutransporter till fastigheten sker via Skeppsbrogatan.

Planens genomförande bedöms innebära en liten ökning av trafiken på 
Skeppsbrogatan till parkeringsgaraget i och med den tillkommande exploatering-
en inom planområdet. 

Kollektivtrafik

Direkt öster om kvarteret där planområdet ligger finns Luleå busstation och 
Luleå järnvägsstation. Flera busshållplatser för både lokal- och regional buss-
trafik finns längs med Skeppsbrogatan. Planområdet har goda förhållanden för 
kollektivtrafik, både lokalt, regionalt samt nationellt.

Parkering

Utanför planområdet på Storgatan finns gatuparkering samt taxiangöring. 

Inom fastigheten finns 61 bilparkeringsplatser i nedgrävt parkeringsplan. 
Parkeringsberäkning har genomförts 2019-04-01. Av dessa 61 nyttjas 41 platser till 
verksamheter inom fastigheten. 16 platser hyrs ut till andra externt och det finns 
4 platser vakanta.

Huvudprincipen i parkeringsnormen är att all parkering för boende och verk-
samheter ska ske inom den egna fastigheten. Avsteg från gällande parkeringstal 
för bil kan vara möjligt till exempel om det aktuella området har en särskilt gynn-
sam lokalisering med avseende på möjligheten att gå, cykla eller åka kollektivt, 
om det finns en bilpool, uppvärmda cykelgarage eller en parkerings- och resepo-
licy som gynnar ett hållbart resande. Planområdet är centralt beläget med närhet 
till både service och bra kollektivtrafik, vilket möjliggör för ett hållbart resande.

Tillkommande parkeringsbehov bedöms enligt parkeringsnorm innebär ett ökat 
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behov om 28 bilparkeringar. Det utökade parkeringsbehovet är beräknat utifrån 
användning hotell [inkluderas i C] samt bostäder [B] då det är denna användning 
som planen syftar till att tillskapa inom planområdet. Dessa användningar inne-
bär ett p-tal om 8 parkeringsplatser per bruttoarea (BTA).  

Gröna p-köp kan utifrån detaljplanens förutsättningar implementeras och minska 
parkeringsnormen med 20 %. Detta utifrån att detaljplanen har ett särskilt gynn-
sammt läge i relation till viktiga målpunkter (bland annat service och knutpunk-
ter för kommunikation), goda möjligheter att nyttja kollektivtrafik med avseende 
till närhet till hållplatser och turtäthet, samt att klimatskyddade uppvärmda 
cykelförråd med tillgång till pump och med möjlighet att kunna ladda elcyklar 
anordnas i befintligt garage.

Tillkommande parkeringsbehov som planen möjliggör för bedöms enligt gällan-
de parkeringsnorm inrymmas i de platser som inte fastighetens nuvarande behov 
kräver, utan delvist är uthyrda till externa parter i nuläget. För att detaljplanen 
ska kunna vinna laga kraft måste dessa avtal sägas upp och bilplatserna frigöras 
för fastighetens tillkommande behov.

Angöring/varumottag/utfarter

Varumottag sker via infart till fastigheten från Skeppsbrogatan. Avses att ske fort-
satt på samma sätt vid genomförande av föreslagen detaljplan. 

Infart/utfart till parkeringsgarage sker likaså från Skeppsbrogatan.  

Tillgänglighet
Byggnader och friytor inom fastigheten ska vara tillgängliga för alla vilket bland 
annat ställer krav på att entréer utförs utan nivåskillnader eller andra hinder. 
Boverkets byggregler (BBR) gäller för att säkerställa att en god tillgänglighet 
uppnås, både för omgivande mark och inom byggnaden. Tillgänglighetskraven 
regleras inte i detaljplanebestämmelserna utan följs upp i kommande bygglovs-
skede.

Markförhållanden

Geotekniska förhållanden

Enligt den översiktliga jordartskartan består marken av morän. 

Risk för ras och skred

Planområdet är flackt och omfattas enligt jordartskartan inte av rasbenägna 
jordarter och ligger inte i av SGU:s utpekat riskområde för ras- och skred. 

Markradon

Planområdet ligger inom område med lokala förekomster av högradonmark 
enligt Luleå kommuns radonriskundersökning från 1987. Byggnader ska alltid 
uppföras radonsäkra enligt Boverkets byggregler (BBR).
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Förorenad mark

På fastigheten Räven 20 pågår kemtvättsverksamhet sedan 1966. 

Miljö- och byggnadsnämnden har under 2019 beslutat att förelägga fastighetsäga-
ren Galären i Luleå AB att utföra en miljöteknisk undersökning av inomhusluften 
på fastigheten Räven 20, då det bedömts finnas en risk för föroreningar i inom-
husluften på den aktuella fastigheten. Denna bedömning har gjorts utifrån att det 
enligt uppgift från Länsstyrelsens MIFO-inventering (Metodik för Inventering av 
Förorenade Områden) Fas 1 funnits kemtvättverksamhet på platsen där perklore-
tylen använts. Objektet är tilldelat riskklass 2 i MIFO-inventeringen, vilket inne-
bär ”stor risk för människor och miljö”.

En miljöteknisk undersökning är framtagen av EFK AB på uppdrag av fastig-
hetsägaren. Rapporten är daterad 2019-07-25. Syftet med undersökningen är att 
säkerställa att det inte finns några risker med att allmänheten vistas i byggnader-
na på fastigheten. Genom att analysera inomhusluften går det att klargöra om 
tidigare verksamheter har medfört föroreningar som kan påverka dem som ska 
verka eller bo i byggnaderna.

Analyserna visar inte på några förhöjda halter i de före detta lokalerna för kem-
tvätt på Räven 20. Detsamma gäller för resterande byggnadsdelar på de vånings-
plan som provats. Samtliga prover är under de lågrisknivåer och gränsvärden 
som fastställts i Naturvårdsverket, RA 5976 samt USEPA och för majoriteten av 
proverna är parametrarna under detektionsgränsen. 

EFK gör bedömningen att om fastigheten varit påverkad av klorerade lösnings-
medel, antingen i underliggande mark eller i byggnadens konstruktionsmaterial 
hade det gett utslag i något av luftproverna. För Räven 20 var de analyserade 
halterna så låga att fortsatta luftundersökningar ej bedöms som nödvändiga.

Luleå kommun har 2019-09-10 beslutat angående aktuellt föreläggande att de 
utredningar som gjorts är tillräckliga för att säkerställa att inomhusluften inte 
innebär några risker för de som vistas i byggnaden.

Tidigare verksamheter på Räven 12 och 14

På intilliggande fastigheter inom kvarteret har det tidigare även funnits ett flertal 
olika verksamheter, såsom tvätteri och tryckeri. På fastigheten Räven 12 har det 
pågått tvätteriverksamhet mellan 1964 till och med 1969. Perkloretylen har an-
vänts. Den tidigare verksamheten är klassificerad som riskklass 2. På fastigheten 
Räven 16 har det likaså funnits kemtvätt. Denna verksamhet är inte inventerad 
och riskklassad. På fastigheten Räven 14 har det tidigare funnits ett tryckeri. 
Denna verksamhet är inte inventerad och riskklassad.
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Vatten

Vattenområden 

Planområdet omfattar inget vattenområde.

Risk för översvämning

I Luleå kommuns riktlinjer för klimatanpassning anges att samhällsviktiga 
funktioner vid havet eller Lule älv ska anläggas + 3,5 m i höjdssystem RH 2000. 
Marken inom planområdet ligger cirka + 7 m i höjdssystem RH 2000 varför ingen 
risk för översvämning föreligger.

Enligt Luleå kommuns skyfallskartering finns viss risk för att delar av gården på 
Räven 12, 16 och 20 översvämmas vid framtida 100-års regn. Inga särskilda åtgär-
der bedöms vara nödvändiga för att hantera översvämningsrisken. Om instängt 
vatten uppstår inom kvartersmark är det respektive fastighetsägare som ansvarar 
för eventuella åtgärder.

Dagvatten

Detaljplanens genomförande innebär att en del av den idag helt hårdgjorda 
gården förses med bjälklag med planteringar. I del av fastigheten mot väst finns 
goda möjligheter att uppföra ett dagvattenmagasin för ytterligare fördröjning 
inom fastigheten. Sammantaget innebär detta en ökad fördröjning av dagvatten 
och därmed en minskad belastning på det kommunala dagvattensystemet. 

Teknisk försörjning

Vatten, avlopp och dagvatten

Fastigheten Räven 20 är ansluten till kommunalt vatten- och avloppsnät inklusive 
dagvattensystem. Detaljplanens genomförande innebär inte ytterligare belastning 
på dagvattensystemet då inga ytterligare ytor inom planområdet hårdgjorts. 

Värmeförsörjning

Fastigheten Räven 20 är ansluten till Luleå Energis fjärrvärmenät. 

El-, tele- och IT-försörjning 

Fastigheten Räven 20 är ansluten till Luleå stadsnät.

Avfallshantering

Avfallshantering sköts i enlighet med Luleå kommuns avfallsplan. 
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Konsekvenser
Riksintressen och skyddade områden
Planområdet berörs av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt miljöbalken 4 kap 2 
pkt, (Norrbottens kust och skärgård). Riksintresset berör ett stort geografiskt om-
råde. Kommunens ställningstagande är att peka ut specifika platser och områden 
där friluftsvärdena identifierats som höga. Planområdet har inte pekats ut som ett 
område med höga värden för kust och skärgård eller friluftsliv. 

Riksintresset bedöms inte påverkas negativt av ett genomförande av föreslagen 
detaljplan.

Planområdet omfattas av riksintresse för totalförsvaret enligt miljöbalken 3 kap 
9 §, med avseende på att det ligger inom stoppområde för höga objekt (maximalt 
45 meter totalhöjd ovanför befintlig marknivå). Detaljplanen medger inte bebyg-
gelse högre än 45 meter. Riksintresset bedöms därmed inte påverkas av föresla-
gen detaljplan.

Planområdet ligger inom MSA-ytan för Luleå Airport (flygplatsen) och uppfö-
rande av byggnader eller föremål högre än 20 meter inom MSA-ytan kan påver-
ka luftfarten. I och med den fortsatta planeringsprocessen samt bygglov ska en 
flyghinderanalys göras. 

Sammantaget bedöms detaljplanens genomförande inte påtagligt skada eller 
motverka berörda riksintressen ovan.

Miljömål och miljökvalitetsnormer 
Detaljplanen bedöms bidra till att uppfylla miljömålet god bebyggd miljö med 
preciseringen god vardagsmiljö. Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar 
för ett levande och hållbart centrum med blandad bebyggelse samt ta hänsyn till 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och miljö i centrala Luleå och bidrar på så 
sätt till att stadens historiska utveckling även i framtiden är läsbar i den byggda 
miljön. 

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra någon statusförsämring i 
recipienten, Skurholmsfjärden, eller någon negativ påverkan på möjligheten att 
uppnå miljökvalitetsnormen god ekologisk och kemisk status. 

Detaljplanens genomförande bedöms heller inte påverka miljökvalitetsnormerna 
för luft eftersom ingen eller en mycket liten trafikökning är att vänta.

Kulturmiljö
Aktuellt planförslags påverkan på kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena 
har i det antikvariska utlåtandet beskrivits och bedömts. För mer information se 
Antikvariskt utlåtande, kv Räven i Luleå.

Räven 14 hus 1

Viss negativ påverkan på upplevelsevärden då byggnadens betydelse och plats i 
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stadsbilden minskar. I övrigt ingen påverkan.

Räven 14 hus 2

Viss negativ påverkan på upplevelsevärden i det att skalan i kvarteret förskjuts 
mot storskalighet. Den låga volymen hamnar i ett sammanhang med stora voly-
mer som går genom kvarteret. Husets volym och detaljer i sig påverkas inte, då 
fasad mot Räven 14 reglerats i plankarta (f1) att utföras i enhetligt tegel i en ljus 
kulör bedöms risken att tillkommande bebyggelse dominerar bebyggelsen på 
Räven 14 som liten. I övrigt ingen påverkan.

Räven 19 hus 3

Ingen påverkan.

Räven 19 hus 2

Ingen påverkan. 

Hälsa och säkerhet

Ljusförhållanden, skuggbildning

En skuggstudie har genomförts för att utreda hur tillbyggnad på Räven 20 på-
verkar ljusförhållanden och skuggbildning på omkringliggande bebyggelse och 
utemiljöer. 

Studien visar att, på eftermiddagen/kväll under vår, höst och sommar, kommer 
bebyggelsen på Räven 16 och 17 påverkas av mer skugga. Framförallt delar av 
innergården kommer skuggas jämfört med dagens situation Även en mindre del 
av innergård på Räven 12 kommer skuggas under sommaren och kvällstid jäm-
fört med dagens situation. Under morgon, dag och delvis eftermiddag kommer 
Räven 16, 17 och 12 inte påverkas av skuggning. 

Innergården på Räven 19 kommer påverkas av mer skugga framförallt under 
vår och höst tidig morgon. I övrigt kommer bebyggelsen väster om planområdet 
(Räven 19 och 14) ej påverkas av mer skuggning jämfört med dagens situation. 

Sammantaget bedöms ett genomförande av aktuellt planförslag medföra ökad 
skuggbildning i kvarteret. Någon påtaglig olägenhet för boende eller verksamma 
bedöms dock inte uppstå. Det bland annat tack vare att påverkan och skillnader-
na jämfört med dagen situation inte är stora samt att det endast gäller vissa tider 
på dygnet och för delar av året.

På nästa sida redovisas skuggstudie för planområdet och omkringliggande be-
byggelse. 
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Skuggning 20 Mars/22 september 09.00, befintliga  
förhållanden. Bild: Tirsen & Aili Arkitekter.

Skuggning 20 Mars/22 september 09.00, genomfört  
planförslag. Bild: Tirsen & Aili Arkitekter.

Skuggning 20 Mars/22 september 12.00, befintliga  
förhållanden. Bild: Tirsen & Aili Arkitekter.

Skuggning 20 Mars/22 september 12.00, genomfört  
planförslag. Bild: Tirsen & Aili Arkitekter.

Skuggning 20 Mars/22 september 15.00, befintliga  
förhållanden. Bild: Tirsen & Aili Arkitekter.

Skuggning 20 Mars/22 september 15.00, genomfört  
planförslag. Bild: Tirsen & Aili Arkitekter.

Skuggning 20 Mars/22 september 17.00, befintliga  
förhållanden. Bild: Tirsen & Aili Arkitekter.

Skuggning 20 Mars/22 september 17.00, genomfört  
planförslag. Bild: Tirsen & Aili Arkitekter.
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Skuggning juni 09.00, befintliga förhållanden.  
Bild: Tirsen & Aili Arkitekter.

Skuggning juni 09.00, genomfört planförslag.  
Bild: Tirsen & Aili Arkitekter.

Skuggning juni 12.00, befintliga förhållanden.  
Bild: Tirsen & Aili Arkitekter.

Skuggning juni 12.00, genomfört planförslag.  
Bild: Tirsen & Aili Arkitekter.

Skuggning juni 15.00, befintliga förhållanden.  
Bild: Tirsen & Aili Arkitekter.

Skuggning juni 15.00, genomfört planförslag.  
Bild: Tirsen & Aili Arkitekter.

Skuggning juni 17.00, befintliga förhållanden.  
Bild: Tirsen & Aili Arkitekter.

Skuggning juni 17.00, genomfört planförslag.  
Bild: Tirsen & Aili Arkitekter.



27

Trafikbuller

En trafbullerutredning har genomförts med syfte att utreda trafikbuller mot 
gällande riktvärden enligt trafikbullerförordning 2015:2016 vid nybyggande av 
bostäder [B]. Om dessa riktvärden uppfylls för nybyggnation av bostäder klaras 
likaså de riktvärden som finns avseende övrig markanvändning som tillåts [C].

Beräkningar visar att ekvivalent ljudnivå från väg- och spårtrafik uppgår till 
högst 60 dBA på fasad mot Skeppsbrogatan och lägre nivåer på övriga fasader. 

Man uppfyller därför riktvärdena enligt trafikbullerförordningens första sats, 
vilket innebär att ingen hänsyn behöver tas med avseende på planlösning och 
bullerdämpad sida. Möjlighet till en gemensam friyta på innergården finns i bul-
lerskyddat läge. Kraven på inomhusnivå för bostäder bedöms kunna innehållas 
med konventionell byggnadsteknik. 

Fastigheten kan därför anses vara lämplig för bostäder ur ett trafikbullerperspek-
tiv. För mer information läs bilaga 1 (Kv Räven 20 trafikbuller, Tyréns AB, 2020-06-
30, reviderad 2021-03-09).

Trafikbullerutredning visar att ekvivalent ljudnivå om högst 60 dBA uppnås vid prognosår 2040 (Tyréns AB).
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Genomförande
Organisatoriska frågor

Genomförandetid

Detaljplanens genomförandetid är fem år efter det datum planen vinner laga 
kraft. Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla, men den kan då 
ändras eller upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom planen behö-
ver beaktas.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

Fastighetsägaren ansvarar för genomförandet av detaljplanen inom kvarter-
smark.

Kommunen ansvarar för att ansöka om fastighetsbildning avseende överföring 
av utrymme för burspråken från Innerstaden 2:1 till Räven 20.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsbildning

Planförslagets genomförande innebär en mindre fastighetsreglering i 3D för att 
de burspråk som tillkommit mot Skeppsbrogatan och Storgatan ska ligga inom 
fastigheten Räven 20.

Gemensamhetsanläggningar och servitut

Detaljplanen belastas inte av någon befintlig gemensamhetsanläggning eller offi-
cialservitut.

Två avtalsservitut som berör fastigheten Räven 20 finns. Fastigheten Räven 20 har 
genom avtalsservitut (2580IM-09/23242.1) tillsammans med Räven 12 förmån till 
område på fastigheterna Räven 16 och Räven 17 (tjänande fastigheter) för anord-
nande av lastkaj och sophantering samt rätt att ta väg över tjänande fastigheter. 

Fastigheten Räven 20 belastas av avtalsservitut (2580IM-09/23244.1) till förmån 
för Räven 20. Servitutet ger Räven 12 förmån att ta väg över Räven 20 och att 
utnyttja nedfartsramp till garage.

Ekonomiska frågor

Planekonomi

Ett planavtal har upprättats mellan fastighetsägaren och Luleå kommun 
(Stadsbyggnadsförvaltningen). Ingen planavgift ska tas ut i samband med 
bygglov.

Detaljplanen bedöms vara ekonomiskt genomförbar. 

Exploatören bekostar alla utredningar som krävs som underlag för planarbetet. 
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Exploatören bekostar fastighetsbildning avseende överföring av utrymme för 
burspråken från Innerstaden 2:1 till Räven 20.

Exploatör betalar ersättning för utrymme avseende bruttoarea ovan gatumark en-
ligt vid överlåtelsetidpunkten gällande beslut om markprissättning. Detta avses 
hanteras i avtal och genomföras i kommande fastighetsbildningsförrättning.

Exploatören erlägger avgift för bygglov, VA-avgift för tillkommen byggrätt, med 
mera enligt gällande taxor. 

Medverkande i projektet 
Detaljplanen har tagits fram av Stadsbyggnadsförvaltningen i samarbete med 
andra kommunala förvaltningar och konsulter (Rat&Dragon samt Tyréns). 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Avdelning stadsplanering och infrastrukturdrift 2021-05-12

Frida Lindberg    Anneli Jonsson 
Tillförordnad planchef   Planarkitekt


