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Inledning
Bakgrund, syfte och huvuddrag
Det aktuella området är planlagt för och bebyggt med bostäder, befintlig bebyg-
gelse omgärdar en generös innergård med väl tilltagna grönytor och lekytor samt 
en kulle/pulkabacke. Fastighetsägaren Rikshem Bostad AB vill förtäta området 
och tillskapa nya lägenheter och har därför ansökt om ny detaljplan. 

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för förtätning med bostä-
der genom utökad byggrätt. Detaljplanen syftar även till att säkerställa tillräckligt 
stor friyta på fastighetens innergård. 

Detaljplanen innebär att fastigheten kan förtätas med tre nya punkthus i den syd-
östra delen av fastigheten. Intill de befintliga enplanshusen i sydöst möjliggörs 
ett 6 våningar högt hus och mellan de befintliga T-formade punkthusen två nya 
byggnader 7 respektive 8 våningar höga. 

Planområdets läge och areal

Planområdet är beläget ca 2.5 km från Luleå centrum och ligger inom stadsdelen 
Mjölkudden. Fastigheten Mjölkudden 3:51 är ca 3.6 hektar och ägs av Rikshem 
Bostäder AB.

Firgur 1. Översiktsbild planområdet, Mjölkudden 3:51, Radiomasten 
(Bloom och Luleå kommun 2020)
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Planprocessen

Planförfarande

Detaljplanen handläggs enligt standardförfarande i enlighet med plan- och 
bygglagen (2010:900). 

Tidplan

Enligt preliminär tidplan beräknas detaljplanen ställas ut för samråd under 3:e 
kvartalet, år 2021, och för granskning under 4:e kvartalet, år 2021 Detaljplanen 
bedöms kunna antas under kvartal 4 år 2021.  

Handlingar

Planhandlingar

• Plankarta med bestämmelser och illustration.

• Planbeskrivning

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

• Samrådsredogörelse (upprättas efter samråd)

• Granskningsutlåtande (upprättas efter granskning)

Utredningar

• Dagvattenutredning Radiomasten Luleå, Tyrens, 2021-05-17 (Tyrens 2021, A)

• PM Geoteknik Kv Radiomasten, Mjölkudden 3:51 Luleå, Tyrens, 2021-04-30 
(Tyrens 2021, B)

• MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/Geoteknik. Kv Radiomasten, 
Mjölkudden 3:51 Luleå, Tyrens, 2021-04-30 (Tyrens 2021, C) 

• Flyghinderanalys gällande Uppförande av fastighet i Luleå kommun- 
Mjölkudden 3:51, LFV, 2021-05-07 (LFV 2021)

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

Översiktsplan

Program till Vision Luleå 2050 (Översiktsplan) anger följande: Planområdet ligger 
inom zon 3 för förtätning. Strandområdet och Tunaskogen ingår i ett värdefullt 
socialt och ekologiskt stråk och ska bevaras. Det ska finnas utomhus och inom-
husmiljöer för möten, kulturella uttryck, rörelse och rekreation. 

Planförslaget bedöms vara förenlig med gällande översiktsplans intentioner.

Gällande detaljplan

Gällande detaljplan (Detaljplan för kvarteret Radiomasten PL078) medger 
Bostäder, Servicehus med äldreboende samt omsorgsboende. Den reglerar 
lämplig infart samt pekar ut områden för parkering, komplementbyggnader och 
transformatorstation. Gällande plan (PL078) antogs 1991. Söder om planområdet 
är marken planlagd som Natur. Detaljplanen reglerar att befintliga träd inte får 
fällas.

Delar av planen kommer att upphävas i och med att den nya detaljplanen vinner 
laga kraft. I Figur 2 nedan redovisas gällande detaljplan och vilket område som 
berörs av planförslaget. I tabellen redovisas vilka gällande planer som påverkas 
av förslaget. 

Figur 2. Planmosaik (Luleå kommun). 

Plannr Aktbeteckning Namn Laga kraft

PL078 P1991-138 Detaljplan för Kvarteret Radiomasten 1991-07-29

A247 A247 Länken m.fl. 1965-05-13

PL408 2580-P14/9 Detaljplan för del av Mjölkudden, Mjölkudden 3:33 2014-03-28
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Kommunala beslut i övrigt
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 10 februari 2020 att ge stadsbygg-
nadsnämnden i uppdrag att upprätta och anta ett förslag till ändrad detaljplan 
för Mjölkudden 3:51, Radiomasten.  

Riksintressen
Planområdet berörs av följande riksintressen:

• Riksintresse för friluftsliv (3 kap 6 § MB)

• Riksintresse för totalförsvaret (3 kap 9 § MB)

• Riksintresse för kommunikationer (3 kap 8 § MB) Flyghinder influensområde 
(3 kap 8 § MB)

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. 

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

Bedömning av betydande miljöpåverkan
Kommunen ska enligt 6 kap 5 § MB undersöka om genomförandet av planen, 
programmet 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. Om betydande miljöpåverkan antas och en strategisk miljöbedömning ska 
tas fram kan undersökningssamrådet med fördel samordnas med avgränsnings-
samrådet.

Kommunens bedömning

Detaljplanen medger inte verksamheter eller åtgärder som kräver skydd eller 
tillstånd enligt miljöbalken. Ingen av de förutsättningar som alltid medför att en 
konsekvensbeskrivning ska upprättas föreligger i denna plan. Den föreslagna 
markanvändningen i förslag till detaljplan bedöms inte heller medverka till att 
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någon miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken överskrids.
De effekter som planens genomförande kan innebära ska utredas och hanteras 
under planarbetet. Bebyggelsen ska justeras så att det närliggande närrekrea-
tionsområdet inte riskerar att ianspråktas. Utredning kring dagvatten och skugg-
bildning ska genomföras. Utfarter mot Mjölkuddsvägen, generell trafikmiljö, 
påverkan på stadsbild samt friyta för utevistelse ska studeras vidare.

Stadsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att planens genomförande inte 
kan antas innebära risk för betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedöm-
ning har därför inte upprättats.

Samråd med Länsstyrelsen kring miljöbedömningen sker i samband med de-
taljplaneprocessens samråd. 

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

Bebyggelse

Befintlig bebyggelse 

Bostadsområdet Radiomasten byggdes under 90-talet och består av lamellhus i 
4-6 våningar med tegelfasader. Området har en öppen karaktär i söder mot na-
turområdet och en mer sluten karaktär mot Mjölkuddsvägen.

Närmast Mjölkuddsvägen, i planområdets sydvästra del samt i dess sydöstra 
står befintliga carports och markparkeringar. Två högre lamellhus avgränsar 
innergården i norr och nordväst. På gården i söder står två T-formade punkthus 
och ett antal lägre byggnader. Mellan de T-formade husen finns en Pulkabacke. I 
Figur 3 nedan visas en flygbild över området.     

Figur 3. Flygbild över planområdet (Bloom, 2020 och Luleå kommun). 
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Detaljplanens regleringar:

Befintlig bebyggelse: 

Detaljplanen bekräftar den befintliga bebyggelsen med användningen bostäder 
[B] och teknisk anläggning [E], samt medger delvis utökad byggrätt för bostäder-
na (Se figur 4 på nästa sida). 

Den nordvästra delen av fastigheten får bebyggas med huvudbyggnader till 
maximalt 1300 kvm byggnadsarea, Största tillåtna byggnadsarea per huvudbygg-
nad är 500 kvm byggnadsarea [e1]. Högsta tillåtna nockhöjd är 15 meter över 
markplan [15].  

I syfte att skydda befinltig björkallé intill Mjölkuddsvägen planläggs området 
som huvudgata med kommunalt huvudmannaskap [GATA]. Detta komplette-
ras med en förtydligande egenskapsbestämmelse [allé], samt med utfartsförbud 
längs allén. Kvartersmarken intill Mjölkuddsvägen och Björkallén förses med ett 
skyddsområde som sträcker sig 10 meter från trädens stammar. Skyddsområdet 
regleras med prickmark [marken inte får förses med byggnad] och med att mar-
karbeten inte får skada träden och dess rotsystem [n1].     

Den befintliga byggnaden som angränsar mot Mjölkudden 3:50, regleras med 
nockhöjderna [21.5] respektive [6.5] meter, byggnadsarean begränsas av egen-
skapsgränserna.   

Stora delar av fastighetens gård skyddas från bebyggelse. I området regleras att 
marken endast får förses med mindre komplementbyggnader, till en total bygg-
nadsarea på 140 kvm och en största byggnadsarea per byggnad på 50 kvm [e5]. 
Motivet till regleringen är ytans värde för de boendes rekreation som friyta och 
att marken har stora värden för flertalet ekosystemtjänster. Ytterligare motiv är 
att området också är funktionellt för omhändertagande av dagvatten. 

I norr, sydväst och sydöst reserveras mark för komplementbyggnader. Marken 
regleras med egenskapsbestämmelsen korsmark [endast komplementbyggnad 
får placeras]. Dessa områden avser parkering och carports och syftar till att styra 
placeringen till fastighetens ytterkanter. 

Längs fastighetens gränser regleras ett 4 meter brett område med prickmark 
[marken får inte förses med byggnad]. Detta motiveras utifrån att byggnaderna 
ska placeras så att de kan uppföras och fasaderna kan skötas utan att markan-
språk krävs på de intilliggande fastigheterna. I delar av planområdet medges 
bebyggelse närmare gräns, detta för att förhindra att befintliga byggnader blir 
planstridiga.  

De befintliga T-formade punkthusen i söder bekräftas och regleras med en största 
byggnadsarea för huvudbyggnader på 530 kvm samt en hösta nockhöjd på 21 m 
[e2] och [21]. Även enplanshusen i sydöst bekräftas och regleras med en största 
totala byggnadsarea för huvudbyggnader på 625 kvm och en största byggnadsa-
rea per byggnad på 325 kvm [e4] Nockhöjd regleras till 6.5 meter [6.5]. 
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Figur 4. Utsnitt ur plankarta (Luleå kommun). 
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmän plats,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

HuvudgataGATA

Kvartersmark,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

Tekniska anläggningarE

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS MED
KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats

allé allé,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Största totala byggnadsarea för huvudbyggnader inom
egenskapsområdet är 1300 kvm. Största byggnadsarea per
huvudbyggnad är 500 kvm,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 Största totala byggnadsarea för huvudbyggnader inom
egenskapsområdet är 500 kvm.,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e3 Största totala byggnadsarea för huvudbyggnader inom
egenskapsområdet är 450 kvm,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e4 Största totala byggnadsarea för huvudbyggnader inom
egenskapsområdet är 625 kvm. Största byggnadsarea per byggnad
är 325 kvm.,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e5 Marken får endast förses med komplementbyggnader. Största
totala byggnadsarea är 140 kvm, största byggnadsarea per
byggnad är 50 kvm,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0.0 Högsta nockhöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Endast komplementbyggnad får placeras,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning

f1 Fasad ska utformas i tegelmaterial och bottenvåningar ska vara
markerade,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Tak ska utformas som sadeltak i röd kulör,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation

n1 Markarbeten får inte skada träden och dess rotsystem,  4 kap. 10 §

Stängsel och utfart

Utfart får inte finnas,  4 kap. 9 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från lagakraft datum,  4 kap. 21 §

Gemensamhetsanläggning

g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning,  4 kap. 18 § 1 st  p.

ARBETSMATERIAL

Beslutsdatum Instans
Luleå kommun

Laga kraft

Antagande

SBF-2020/245

Planarkitekt
Ruben Norén Selberg

Stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning stadsplanering

Frida Lindberg
TF Planchef

Norrbottens län

Mjölkudden 3:51

Detaljplan för Mjölkudden 3:51, Radiomasten

Skala  1:1000 (A1) 1:2000 (A3)
Skala: 

8050 100100 Meters20 30 40 9060 70

1:1000

PLANKARTA

ÖVERSIKTSKARTA

ILLUSTRATION
Illustrationen visar en av många möjliga utformningar

Figur 5. Illustration över planorådet (Arkitema 2021). 
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Ny bebyggelsen: 

Ny bebyggelse medges på den södra och sydöstra delen av fastigheten, mellan 
befintliga T-formade punkthus och väster om befintliga enplanhus i sydöst. 
Dessa lägen och något avvikande höjder motiveras med att de möjliggör förtät-
ning samtidigt som merparten av gården kan lämnas fri från bebyggelse. Det är 
även en fördelaktig placering eftersom att den skuggbildning som den blivande 
bebyggelsen leder till i huvudsak påverkar den interna gården och inte de om-
kringliggande fastigheterna.   

Mellan de befintliga T-formade punkthusen, medges två nya byggnader (Se figur 
4 på föregående sida). Med maximal byggnadsarea för huvudbyggnader på 450 
kvm vardera [e3]. Den västra byggnaden får byggas i nockhöjder på upp till [25.5] 
meter och den östliga upp till [28.5] meter. 

Byggnaden som möjliggörs väster om de befintliga enplanshusen får uppföras till 
en största totala byggnadsarea för huvudbyggnader på 530 kvm [e2]. Nockhöjd 
regleras till [22] meter över markplan.  

Avstånd mellan den tillkommande bebyggelsen och befintliga hus är mellan ca 
10-12 meter, i vissa lägen är avstånden kortare när balkonger sticker ut från fa-
sad. Mellan befintliga och nya byggnader förses marken med prickmark [Marken 
får inte förses med byggnad]. Regleringen motiveras med att prickmarken både 
säkrar de boendes tillgång till skogsområdet i söder, samt med att den säkerstäl-
ler avstånd mellan byggnader. Ett vidare syfte med den prickade marken är att 
bibehålla grönska och säkerställa goda förhållanden för ekosystemtjänster och 
spridningslänkar för insekter. 

Enligt artdatabanken används begreppet Ekosystemtjänster för att synliggöra de värden 
som naturen och den biologiska mångfalden ger oss människor, exempel på ekosystem-
tjänster är, att växter renar luft och att gräsmattor renar regnvatten.

Gestaltning

Befintlig bebyggelse är gestaltad med tegelfasad, markerade bottenvåningar och 
röda sadeltak. 

I syfte att anpassa den nya bebyggelsen till dess omgivning reglerar detaljplanen 
att bebyggelsen ska följa samma principer. Fasad, takkonstruktion och färg på tak 
regleras med utformningsbestämmelserna: Fasader ska utformas i tegelmaterial 
med markerade bottenvåningar [f1] och huvudbyggnaders tak ska utformas som 
sadeltak i röd kulör [f2]. Utöver detta förespråkas tegelskiften och mönstermur-
ning för att skapa variation i fasaden samt eftersom det anknyter till områdets 
karaktär. 

Friytor

I befintliga kvarteret Radiomasten finns i dagsläget en stor bostadsgård. Mindre 
delar av friytan kommer att ianspråktas för ny byggrätt men merparten sparas 
som gård. Planområdets läge på Mjölkudden intill Tunaskogen och Mjölkuddens 
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strandområde gör att stora skogsområden för rekreation finns nära.

Lek

I dagsläget finns två lekplatser och en kulle/pulkabacke på bostadsgården. Denna 
detaljplan innebär att platserna för pulkabacke och en av lekplatserna ersätts 
av byggrätt för bostäder. Exploatören har för avsikt att ersätta pulkabacken och 
lekplatsen i ett nytt läge inne på fastighetens gård. 

Rekreation och friluftsliv

Planområdet ligger intill en sammanhängande grön korridor (skogs och park-
mark) som sträcker sig längs merparten av Mjölkudden. Tunaskogen är del av 
stråket och ligger i direkt anslutning till planområdet. I stråket finns gång och 
cykelvägar och väl upptrampade stigar. Vid stråkets södra del ligger strand-
promenad och flertalet mindre pirar och stränder. I figur 6 nedan redovisas ett 
urklipp ur Luleå kommuns grönplan, i figuren syns bland annat viktiga gröna 

Figur 6. Mjölkuddens platser och parker, luleå kommuns grönplan 2019.

stråk, parker, skog och naturreservat.  

Landskapsbild och stadsbild
I norr angränsas planområdet av Mjölkuddsvägen. Bebyggelsen på andra sidan 
vägen består i huvudsak av enplansvillor. Väster om området ligger ett stadsrad-
husområde i tre våningar, byggt under 2010 talet. Öster om området ligger en 
kyrka med tillhörande gård samt en bostadsrättsförening där bebyggelsen består 
av lamellhus med trappade höjder mot planområdet. Lamellhuset är samman-
byggt med befintlig bebyggelse inom planområdet. I söder angränsar planområ-
det mot grönområde och skog.

I planområdets sydvästra del samt i den sydöstra finns carports och markpar-
keringar. Två högre lamellhus avgränsar innergården i norr och och i väst, i den 
södra delen av fastigheten står två punkthus samt ett antal lägre komplement-
byggnader. Bebyggelsen är i huvudsak fyra till sex våningar (snedbild över 
befintlig bebyggelse finns under avsnittet ”Befintlig bebyggelse”).     



12

Figur 7. Utsnitt ur volymstudie, vy från Mjölkuddsvägen. Källa:Arkitema 2021.

I och med att tidigare obebyggda delar av gården föreslås förtätas med höjder 
motsvarande sex till åtta våningar kommer en skillnad i landskapsbilden upple-
vas. Ny bebyggelse kommer bli väl synlig i huvudsak internt på fastigheten men 
även från omkringliggande fastigheter och från Mjölkuddsvägen, men bedöms 
som helhet inte leda till betydande påverkan på stadsbilden.

Fornlämningar

Inga kända fornlämningar finns inom området enligt fornsök (2020-03-10).

Naturmiljö

Landskap och ekosystem

Söder om planområdet ligger Tunaskogen som sträcker längs delar av 
Mjölkudden. Tunaskogen är beskriven i Luleå kommuns Grönplan och har stora 
värden som plats för rekreation och lek, samt innehar ekologiska kvalitéer, dels i 
skogslandskapet men också i kulturlandskapet med lämningar som bland annat 
stengärdesgård. Stengärsgården slingrar sig intill planområdets södra gräns, 
delvis nära inpå och delvis inne i Tunaskogen. Intill planområdet i riktning mot 
befintliga stadsradhus finns ett utvecklat bryn mot öppen före detta odlingsmark, 
vilken är av vikt för biologisk mångfald. 

I Grönplanen redovisas att planområdet innehåller områden med både mått-
ligt och påtagligt värde för ekosystemtjänster. Ytorna redovisas i Figur 8 nedan. 
Befintlig bostadsgård har värde för stödjande, reglerande, kulturella och produ-
cerande ekosystemtjänster. Ekosystemtjänsterna kan stärkas exempelvis genom 
att skapa möjligheter för odling för de boende inom området. 

Grönplanen redovisar också spridningslänkar för pollinatörer och skogslevan-
de arter samt bra livsmiljöer för desamma. Genom planområdet sträcker sig 
ett par sådana länkar och bra livsmiljöer finns i anslutning (Se figur 9 nedan).  
Spridningslänkarna redovisar en funktion och inte nödvändigtvis en definierad 
linje, vilket innebär att länkfuktionen kan bibehållas eller förstärkas vid denna 
detaljplans genomförande genom att skapa föruttsättningar för de aktuella arter-
nas spridning genom området i stort.

Ekosystemtjänster, spridningslänkar och livsmiljöer ska beaktas vid exploatering. 
Sambanden som redovisas i figurerna ska bibehållas. Det är viktigt att samban-
den stärks omkring den nya planerade bebyggelsen i och med att den innebär att 
grön area ersätts av nya byggnader.
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Figur 8. Summerat värde för Ekosystemtjänster i och i anslutning till området (Luleå kommun, Grönplan)

Figur 9. Blommande öppna marker och Spridningslänkar (Luleå kommun, Grönplan)
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Figur 10. Fotomontage över Björkalléer längs Mjölkuddsvägen, med uppskattat förhållande mellan 
fastighetsgränsen och Allén intill vägen. Även en tidigare draganing av väg redovisas i grova drag.

Mellan planområdet och Mjölkuddsvägen på mark ägd av Luleå kommun finns 
en lång allé med äldre björkar (Se figur 10 ovan). Träden har stora värden, exem-
pelvis för uppfattning av skala och för orienterbarhet. Allén är kulturhistoriskt 
intressant och skyddad enligt det generella biotopskyddet. Även inne på fastig-
heten finns alléer, dess värde har i kontakt med Länsstyrelsen bedömts som låga.  
varför de inte skyddas i planen.

Offentlig och kommersiell service
Planområdet ligger centralt inom Mjölkudden. Inom 1 km finns bland annat: 
Mjölkuddens centrum, Tuna centrum, sportanläggning, apotek, skola, förskola, 
och kyrka.     

Trafik 

Biltrafik

Planområdet ligger intill Mjölkuddsvägen och angörs direkt med bil. När den 
intilliggande fastigheten Mjölkudden 3:33 bebyggdes med bostäder byggdes be-
fintlig gemensam infartsgata om. Den är nu byggd som stadsgata med trottoarer, 
trädplanteringar och längsgående fickparkeringar. Infartsgatan ska fortsatt vara 
gemensamhetsanläggning. Infarten förgrenas och går över Mjölkudden 3:51 till 
Mjölkudden 3:50. 

Uppskattningsvis en tredjedel av de boende inom planområdet angör fastigheten 
från respektive infart/parkeringsyta, nordöst/sydöst samt sydväst. 
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Planerad förtätning av området innebär ett ökat trafikflöde till området, ökning-
en bedöms inte vara av sådan art att förändringar av trafiklösningar krävs. Den 
huvudsakliga trafikökningen bedöms ske till områdets sydöstra och sydvästra 
parkeringsytor, och inte på den gemensamma infarten som sträcker sig över 
Mjölkudden 3:51 fram till 3:50.  

Gång- och cykeltrafik

Planområdet har god tillgänglighet till befintligt cykelstråk norr om området 
som sträcker sig längs Mjölkuddsvägen samt till stråket i Tunaskogen söder om 
området. 

Interna stråk är väl uppbyggda och sammankopplar infarter med byggnaderna 
och byggnaderna med varandra.

Kollektivtrafik

Planområdet ligger inom 200-300 m från lokaltrafikhållplats, längs 
Mjölkuddsvägen. Inom ca 500 m finns närmsta länstrafikhållplats, på väg 97. 
Enligt gällande översiktsplan ska ny bebyggelse ha tillgång till kollektivtrafik-
hållplats inom 300 meter.   

Parkering

I dagsläget finns ca 165 parkeringsplatser för bil inom området, många är place-
rade inom carports (104 st).

Enligt Luleå kommuns parkeringsnorm gäller 9 bilparkeringsplatser per 1000 
kvm bruttoarea. Detta innebär att det vid ett maximalt utnyttjande av detaljpla-
nens byggrätt behövs mellan ca 250-275 parkeringar (27 800 BTA alt 30 540 BTA 
ger 27.8 alternativt 30.54*9). Behovet varierar beroende på hur stor bruttoarea/
antal lägenheter som byggs samt på om vind inreds till lägenheter. 

Figur 11. Parkeringsplatser och ny bebyggelse, parkeringsplatsernas läge redovisas gråmarkerat och den nya 
bebyggelsen är skafferad. (Arkitema och Luleå kommun 2020)
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Exploatören har genomfört parkeringsberäkningar som baseras på befintlig 
och planerad bebyggelse. Bebyggelseförslaget inklusive befinltig bebyggelse 
innebär totalt 22 500 kvm bruttoarea vilket resulterar i ett parkeringsbehov på 
202 parkeringsplatser (22.5*9). I skisser finns ca 230 parkeringsplatser inritade. 
Parkeringsplatserna och den planerade bebyggelsen redovisas i figur 11 ovan.  

Angöring/varumottag/utfarter

Infarter och utfarter från fastigheten ligger i det nordvästra och det sydöstra hör-
net, den nordvästra infarten delas med bostadsrättsföreningen på Mjölkudden 
3:50 och Mjölkudden 3:33 genom gemensamhetsanläggning.

Tillgänglighet
Marken inom planområdet är relativt platt och ger goda möjligheter för att 
tillskapa god tillgänglighet inom planområdet. Byggnader inom planområdet 
ska vara tillgängliga för alla. Entréer ska 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 detaljplanen utan hanteras i kommande bygglovsskede.

Markförhållanden

Geotekniska förhållanden

Enligt Luleå kommuns översiktliga jordartskarta består marken i planområdet av 
finsediment med genomgående torrskorpa och delvis morän. 

Tyrens har på uppdrag av Rikshem tagit fram en geoteknisk undersökning för 
den del av planområdet som medger utökad byggrätt. Utredningen sammanfat-
tas nedan.

Planområdet utgörs huvudsakligen överst av lösare sedimentjordar av sand och 
silt som överlagrar naturligt fast lagrad morän i form av sandig siltmorän. Inom 
området har fyllningar påträffats i och i närheten av en lokal höjd (pulkabacke). 
Fyllningar bedöms även förekomma ytligt främst kring befintliga byggnader, 
lokala gator/gångstråk. Fyllningarna utgörs av morän, grus och sand. Den lokala 
kullen bedöms kunna innehålla diverse rivningsmaterial. Det föreligger anled-
ning att anta att ytliga fyllningar kan förekomma även slumpvis inom området. 

Grundläggning bedöms kunna utföras med konventionella metoder så som platt-
grundläggning, plintgrundläggning eller grundläggning på sulor på naturligt 
lagrad morän. Ovanliggande eventuella fyllningsmassor skall schaktas bort lik-
som lösare och finkornigare sediment så att laster förs ned till den underliggande 
fasta moränen (Tyrens, 2021, B och C). 

Markradon
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Planområdet ligger inom normalriskområde för radon. Marken består i huvud-
sak av berggrund, morän eller sand med låg-normal radiumhalt.

Enligt genomför geoteknisk undersökning bör exploatören vid barmarksförhål-
landen undersöka förekomst av eventuell markradon i minst 3 stycken punkter 
(miniminivå enligt rekommendationer) (Tyrens 2021, B).

Förorenad mark

Inga identifierade potentiella förorenade områden finns inom planområdet enligt 
Länsstyrelsens databas för inventerade förorenade områden (EBH, 2020-03-11).

I samband med utförandet av de geotekniska undersökningarna har även en 
översiktlig miljöprovtagning utförts där ytliga prover från de undersöknings-
punkter där fyllningar påträffats har blandats till 4 st samlingsprover och analy-
serats i miljögeotekniskt laboratorium. Inga föroreningshalter som överskrider 
riktvärdena för KM har kunnat påvisas i utförda analyser. Utifrån analysresulta-
ten kan jorden hanteras som icke förorenad jord.

Vid ett av jordproverna (i kullen/pulkabacken) noterades avvikande lukt. Men 
inga föroreningshalter som överskrider riktvärdena för KM uppmättes. Den lukt 
som noterades vid fältprovtagningen kan ha olika orsaker, exempelvis en föro-
rening i närheten till aktuell provpunkt, naturlig förruttnelse, annat ämne än de 
som analyserats eller väldigt lättflyktiga ämnen som har avgått innan laboratorie-
analys utförts.

Oavsett källa är starkt luktande jord olämplig att använda under eller i direkt 
anslutning till bostadsbyggnader då det finns risk för inträngande lukt. För att 
kontrollera omfattning samt säkerställa att föroreningshalterna är låga rekom-
menderas kompletterande provtagningar av både jord och grundvatten. (Tyrens 
2021, B). 

Om markföroreningar skulle påträffas ska de anmälas till Avdelning Miljö och 
bygg samt måste avhjälpas i samband med byggnation.

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 sådana långsamma katastrofer. Inga förhöjda risker för skred 
eller ras finns i området.

Vattenförhållanden

Geohydrologiska förhållanden

Vid genomförd geoteknisk undersökning (Tyrens 2021, A och B) genomför-
des två mätningstillfällen av grundvattennivån. Vid första avläsningstillfället 
(2021-04-08) befann sig rådande grundvattenyta på nivå +9,7 enligt RH2000, ca 
2,1 meter under markytan. Vid senare mättillfälle (2021-04-27) i samband med 
snösmältningsperioden mättes grundvattenytan till nivå +10,3, motsvarande 1,5 
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meter under markytan.

Grundvattennivån kan förväntas variera över årscykeln med sina högsta nivåer 
i samband med snösmältningsperioden på våren samt efter längre nederbörds-
perioder med intensivt regn. Vidare förväntas lägre grundvattennivåer under 
vinterhalvåret och torra sommarmånader.

Tillfälligt bortledande av grundvatten är vattenverksamhet. Grundläggning av 
byggnader på schaktdjup, djupare än grundvattennivån innebär alltså vatten-
verksamhet. Vattenverksamhetens omfattning avgör om den är anmälnings eller 
tillståndspliktig. Vilka verksamheter som definieras som anmälningspliktiga 
framgår av 19 § (1998:1388) förordningen om vattenverksamhet.

Beroende på grundläggningsmetod avgörs det om det krävs en anmälan till 
Länsstyrelsen eller ett tillstånd av Mark- och miljödomstolen. Tillstånd eller an-
mälan krävs inte om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intres-
sen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena (miljö-
balken 11 kap 12 §). Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att göra denna 
bedömning.

Dagvatten 

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten, och är anslu-
tet till befintligt dagvattenledningsnät med utsläppspunkt i Inre Lulefjärden. 
Ledningsnätets kapacitet är begränsad och därmed får planens genomförande 
inte leda till ökad belastning på ledningsnätet. Med grund i detta måste dagvatt-
net fördröjas inom planområdet, planens genomförande får inte heller leda till 
påverkan på recipientens klassning.

Med grund i detta har en dagvattenutredning genomförts av Tyrens (Tyrens, 
2021, A) utredningen sammanfattas nedan:

Dagvattenutredning tar avstamp i Luleå kommuns dagvattenplan. I dagsläget 
utgörs planområdet av flerbostadshuskvarter med stor del gröna ytor. Gc-vägar 
omgärdar fastighetens gård och parkeringsplatser finns i fastighetens ytterkanter. 

Befintliga byggnader avvattnas via hängrännor som släpper ut vatten via utkasta-
re. Runt byggnaderna finns dräneringsrör i mark som ansluter till interna dagvat-
tenledningar via brunnar även parkeringsytorna avvattnas via dagvattenbrunnar 
till de interna ledningarna. Det interna nätet har två anslutningspunkter mot 
kommunens dagvattennät. 

Planområdet ingår i delavrinningsområde som avrinner mot Inre Lulefjärden. 
Avrinningsområdet är 10.21 kvadratkilometer stort och har enligt senaste bedöm-
ning en god ekologisk status med låg tillförlitlighet med grund i att avsaknad av 
underlag för särskilda förorenande ämnen. Recipienten uppnår ej god kemisk 
status, men enligt miljökvalitetsnormen ska den uppnå god till 2021 med vissa 
undantag.

Översvämningsrisk har beräknats för hundra-års regn med olika varaktighet, 
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Figur 12. Skyfallsanalys, hundraårsregn med 10 min varaktighet. (Tyrens 2021, A)

Planområdet ligger på långt avstånd och tillräcklig höjdskillnad från riskzonen 
för översvämning från Inre Lulefjärden vid 100-års regn. Området ligger som 
närmast ca 300 meters avstånd och ca 11 meters skillnad i höjd.  

Genomförandet av denna detaljplan innebär förändrad markanvändning och 
mer hårdgjorda ytor, skillnaden mellan befintlig situation och blivande situation 
samt avrinningskoefficienter från Svenskt vatten (P110) för respektive ytor (base-
rad på exploatörens skisser) redovisas i figur 13 nedan.

resultaten för ett 100 års regn med regnvaraktighet 10 minuter redovisas i figur 
12 nedan. I huvudsak de centrala delarna (naturliga lågpunkter) av grönområdet 
översvämmas, men även andra delar av fastigheten blir utsatt för stående vatte-
nansamlingar. 

Figur 13. Markanvändning och hårdgjorda ytor, areor och avriningskoeficienter. Befintlig situation och situationen efter 
exploatering (areor enligt exploatörens skisser). (Tyrens 2021, A)

Flödesberäkningar har genomförts för nuvarande och blivande situation, dagvat-
tenflödet ökar i och med planens genomförande. Beräkningarna baseras på 5 och 
20 minuters rinntid med och utan klimatfaktor. Resultaten visas i figur 14 nedan. 
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Figur 14. Dagvattenflöde nuvarande och blivande situation enligt exploatörens skisser (Tyrens 2021, A)

Eftersom flödet till kommunens dagvattenledningsnät inte får öka blir kapacite-
ten på fastighetens interna nät styrande för hur stort flöde som behöver fördröjas. 
Kapaciteten på befintliga interna ledningar har beräknats till 123 l/s. Med grund 
i detta har planområdets totala fördröjningsvolym beräknats på ett 20-års regn 
med klimatfaktor 1.25, detta motsvarar ett fördröjningsbehov på ungefär 350 
kubikmeter.

Dagvattenutredningen innehåller även beräkningar av föroreningmängder före 
och efter planens genomförande. Resultaten redovisas i figur 15 nedan.

För att fastslå om föroreningsbelastningen efter exploatering kan riskera en för-
sämring av status i inre Lulefjärden har föroreningsbelastningen beräknats och 
jämförts med gränsvärden. Föroreningsbelastningen är avsevärt lägre än angivna 
gränsvärden varför planerad exploatering inte bedöms påverka förutsättningarna 
att uppnå Inre Lulefjärdens miljökvalitetsnormer (se figur 16 nedan). 

Figur 16. Föroreningsbelastning och gränsvärden (Tyrens 2021, A)

Figur 15. Föroreningsmängd före och efter exploatering (Tyrens 2021, A)
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Det ökade flödet och fördröjningsbehovet föreslås hanteras med hjälp av att 
vattnet leds till ett antal torra fördröjningsdammar, som enklast möjligt anläggs i 
befintliga sänkor inom planområdet. 

De torra fördröjningsdammarna föreslås utföras med ett maximalt djup på 40 cm, 
och har en beräknad kapacitet på 400 kubikmeter, detta är beräknat med vertika-
la sidor. Sidorna kommer inte utformas vertikalt vilket innebär att faktisk kapa-
citet blir lite mindre. Figur 17 nedan redovisar rinnvägar för ytlig avrinning mot 
dammar samt ett extra ”alternativt” område för fördröjning.  För att minimera 
risken för skador på byggnader vid ytlig avrinning bör byggnaderna höjdsättas 
så att vatten rinner bort från dessa mot de planerade dammarna. Detsamma gäl-
ler höjdsättningen av området generellt, vägar, grönytor osv. 

Figur 17. Föreslagen lösning för fördröjning av dagvatten (Tyrens 2021, A)

De torra fördröjningsdammarna är nedsänkta ytor ofta utformade med strypbart 
bottenutlopp och svagt lutande kanter, ytorna fylls med vatten vid höga flöden 
och bildar en tillfällig vattenspegel. I och med att dammarna endast fylls med 
vatten vid stora regn kan de utformas mångfunktionellt, med egenskaper som 
exemelvis dagvattenhantering, grönyta, yta för lek och aktivitet alternativt snö-
upplag på vintern.  

Snöhantering

Snöhantering ska ske inom planområdet/fastigheten. I dagvattenplanen (Tyrens, 
2021, A) är områden för snöhantering utpekade, ytorna redovisas i figur 18 på 
nästa sida. 



22

Figur 18 Föreslagna platser för snöupplag (Tyrens 2021, A)

Hälsa och säkerhet

Åtkomst räddningsfordon

 
Räddningstjänstens framkomlighet i området ska beaktas. Det ska finnas två av 
varandra oberoende vägar in i området/till verksamheten så att räddningstjäns-
ten har framkomlighet om den ena vägen spärras av vid en brand. Planerade 
uppställningsplatser för räddningsfordon finns redovisade i figur 5 tidigare i 
detta dokument. 

De tillkommande byggnaderna förses med specialutformade trapphus och behö-
ver därmed inte förses med uppställningsplatser för räddningsfordon.

Skyddsrum

Enligt MSB:s skyddsrumskarta finns två skyddsrum inom fastigheten. 
Skyddsrummen är belägna i befintliga komplementbyggnader. 

Om skyddsrum ska rivas krävs tillstånd för avveckling, ansökan görs hos MSB. 
Exploatören har utrett möjligheten att riva befintliga byggnader men kommit 
fram till att behålla dem. Skyddsrummen påverkas inte av planens genomföran-
de.

Trafikbuller

Luleå kommun har genomfört en övergripande bullerutredning för tätorten. 
Planerade bostadshus hamnar långt från de områden där gällande riktlinjer för 
fasadbuller överskrids. Med grund i detta bedöms inte en mer detaljerad bulle-
rutredning behöva genomföras. 
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Eftersom exploateringen medger utökad byggrätt för bostäder så kommer tra-
fikflöden till och från området att öka. Detta påverkar bullernivån. Dock inte till 
en sådan nivå att det kan bedömas leda till betydande påverkan för människors 
hälsa eller miljön.  

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp

Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och spillvatten. 
Planområdet är anslutet till befintligt nät som ligger under Mjölkuddsvägen.

Värmeförsörjning

Fastigheten är ansluten till befintligt fjärrvärmenät som sträcker sig genom plan-
områdets norra del. 

El-, tele- och IT-försörjning 

Befintliga nät för el-, tele och it försörjning finns utbyggt i området, därmed finns 
förutsättningar för anslutning. Befintlig elnätstation finns i den nordvästra delen 
av fastigheten.

Avfallshantering

Avfallshanteringen ska ske i enlighet med Luleå kommuns renhållningsföreskrif-
ter. I figur 19 nedan redovisas planerade ytor för avfallshantering.

Figur 19. Sophantering, (Rikshem och Tyrens 2021)
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Konsekvenser
Riksintressen och skyddade områden
Detaljplanen ligger inom Riksintresse för friluftsliv, totalförsvaret och för kom-
munikationer. 

Planområdet berörs av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt miljöbalken 4 kap 
2§, (Norrbottens kust och skärgård) och riksintresse för friluftsliv enligt miljö-
balken 3 kap 6 §. Riksintresset berör ett stort geografiskt område. Kommunens 
ställningstagande är att peka ut specifika platser och områden där friluftsvärdena 
identifierats som höga. 

Riksintresset för totalförsvaret (MB 3 kap 9 §) med avseende på stoppområde för 
höga objekt (45 meter) berörs inte eftersom detaljplanen inte medger bebyggelse 
högre än 45 meter.

Riksintresset för kommunikationer, MSA ytan och influensområde för flyghinder 
berörs. Fastighetsägaren har beställt flyghinderanalys av (LFV 2021) som visar att 
att planens genomförande inte medför påverkan på rikintresse för kommunika-
tioner.

Detaljplanen medger bebyggelse intill Biotopskyddade björkalléer, Allén som 
ligger intill Mjölkuddsvägen säkerställs genom skyddsavstånd mellan träden och 
blivande bebyggelse. På kvartersmarken görs detta med prickmark kompletterat 
med egenskapsbestämmelse som reglerar att markarbeten inte får skada alléträ-
den eller dess rotsystem.

Miljökvalitetsnormer 

Vatten

Dagvatten ska fördröjs internt på fastigheten och föroreningsberäkningar visar 
att planens genomförande inte bedöms negativt påverka MKN vatten.

Luft

Planförslaget innebär förtätning av området. Detta leder till ökade trafikflöden, 
ökningen bedöms liten i sammanhanget. Med grund i detta bedöms detaljplanen 
inte leda till att miljökvalitetsnormer för luft riskerar att påverkas.

Hälsa och säkerhet

Ljusförhållanden, skuggbildning

I och med att detaljplanen möjliggör flera nya bostadshus i höjder upp till 28 
meter kommer ljusförhållanden och skuggbildning att påverkas. Med grund i det 
har en skuggstudie genomförts, studien redovisas nedan i figur 20 till 35. 
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Figur 20. Sommarsolstånd, befintlig bebyggelse, 09:00. 
(Arkitema 2021)

Figur 21. Sommarsolstånd, föreslagen bebyggelse, 09:00. 
(Arkitema 2021)

Figur 22. Sommarsolstånd, befintlig bebyggelse, 12:00. 
(Arkitema 2021)

Figur 23. Sommarsolstånd, föreslagen bebyggelse, 12:00. 
(Arkitema 2021)

Figur 24. Sommarsolstånd, befintlig bebyggelse, 15:00. 
(Arkitema 2021)

Figur 25. Sommarsolstånd, föreslagen bebyggelse, 15:00. 
(Arkitema 2021)

Figur 26. Sommarsolstånd, befintlig bebyggelse, 18:00. 
(Arkitema 2021)

Figur 27. Sommarsolstånd, föreslagen bebyggelse, 18:00. 
(Arkitema 2021)
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Figur 28. Vårdagjämning, befintlig bebyggelse, 09:00. 
(Arkitema 2021)

Figur 29. Vårdagjämning, föreslagen bebyggelse, 09:00. 
(Arkitema 2021)

Figur 30. Vårdagjämning, befintlig bebyggelse, 12:00. 
(Arkitema 2021)

Figur 31. Vårdagjämning, föreslagen bebyggelse, 12:00. 
(Arkitema 2021)

Figur 32. Vårdagjämning, befintlig bebyggelse, 15:00. 
(Arkitema 2021)

Figur 33. Vårdagjämning, föreslagen bebyggelse, 15:00. 
(Arkitema 2021)

Figur 34. Vårdagjämning, befintlig bebyggelse, 18:00. 
(Arkitema 2021)

Figur 35. Vårdagjämning, föreslagen bebyggelse, 18:00. 
(Arkitema 2021)
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Påverkan från den föreslagna bebyggelsen vid sommarsolstånd (Figur 20-27) 
kommer i huvudsak beröra den egna fastigheten. Men ett mindre område på 
grannfastigheten Mjölkudden 3:50 påverkas också. Men mest troligt faller 
skuggbildningen på den planterade häcken som finns i fastighetsgräns mellan 
Mjölkudden 3:50 och 3:51 och inte inne på grannfastighetens gård. 

Under vårdagjämningen (Figur 28-35) innebär den föreslagna bebyggelsen en 
större påverkan, större delar av fastigheten påverkas och detsamma gäller grann-
fastigheten Mjölkudden 3:51. Påverkan sker i huvudsak från ca kl 12. 

Vad gäller dagsjusförhållanden i lägenheterna i de planerade byggnaderna mel-
lan T-husen, har exploatören genomfört beräkningar av dagsljus. Beräkningarna 
visar att majoriteten av bostäderna klarar kraven för dagsljus. Analysen visar 
också att det finns ett fåtal områden som behöver studeras vidare (Se figur 36 och 
37 nedan).

Figur 36. Dagsljus, områden där optimering av planlösning 
mm blir aktuellt. vy1. (Arkitema 2021)

Figur 37. Dagsljus, områden där optimering av planlösning 
mm blir aktuellt. vy2. (Arkitema 2021)

Bedömningen är att dagljuskraven enligt BBR kommer gå att uppnå i samtli-
ga bostäder genom bland annat optimering av planlösning och färgsättning. 
Dagsljus i lägenheter kan även förbättras genom lämplig storlek på och placering 
av fönster.

Den påverkan som föreslagen bebyggelse innebär i relation till skugga och dags-
ljus bedöms med grund i skuggstudien och dagsljusberäkningarna inte riskera 
leda till risk för påverkan på människans hälsa eller miljö.

Insyn

Den tillkommande bebyggelsen kan uppföras inom ca 10 meter från befintliga 
hus, och de nya byggnaderna planeras placeras med ca 12 meters mellanrum. 
Med grund i detta redovisas nedan ett antal vyer ur en 3d modell. Syftet är att 
beskriva de tillkommande byggnaderna och eventuella risker för insyn. 
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Figur 38. Insynsanalys vy1 (Arkitema 2021).

Figur 39. Insynsanalys vy2 (Arkitema 2021).

Figur 40. Insynsanalys vy3 (Arkitema 2021).
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Figur 41. Insynsanalys vy4 (Arkitema 2021).

Den största risken för insyn är mellan de två nya husen. I syfte att försöka be-
gränsa den risk för insyn som finns mellan de nya husen och de befintliga pla-
neras de nya byggnaderna placeras delvis förskjutna i förhållande till varandara 
och till den närmsta fasaden på befintliga T-hus. 

Naturområden

Planens genomförande bedöms inte negativt påverka naturområden eller vatten-
områden.

Ekosystemtjänster
De befintliga ekosystemtjänster och spridningslänkar som enligt grönplanen 
finns inom planområdet påverkas av planens genomförande. Med grund i detta 
har exploatören fått räkna på grönytefaktor före och efter planens genomförande.

Nuvarande grönytefaktor är 5.90 och blivande är 5.99 (förutsatt utformning enligt 
skissförslag). Grönytefaktorns innehåll i form av exempelvis träd och annan 
vegetation syftar till att bibehålle och utveckla spridningsmöjligheter för aktuella 
arter. 

Friytan sjunker från ca 70 kvm/boende innan planens genomförande till ca 35 
kvm/boende efter planens genomförande, beräkningarna baseras på ett antagan-
de om 2.5 personer per lägenhet. 

Exploatören avser att tillskapa fler träd och minst lika mycket planteringar som 
innan, planteringar och träd placeras strategiskt i syfte att skapa bättre förutsätt-
ningar för förflyttningar av smått och stort i flora och fauna.

Nya gångvägar avses utformas i grus och nya förråd avses förses med vertikal 
grönska. Två nya lekplatser och samvaroytor tillskapas och befintlig pulkabacke 
ersätts. Dagvattenlösningar föreslås utformas som multifunktionella ytor. Dessa 
insatser innebär att kvarvarande friyta blir mer kvalitativ än den befintliga.

Föreslagen utformning av gård redovisas i figur 5 tidigare i dokumentet.   
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Landskapsbild och stadsbild
I och med att tidigare obebyggda delar av gården föreslås förtätas med höjder 
motsvarande sex till åtta våningar kommer en skillnad i landskapsbilden upple-
vas. Ny bebyggelse kommer bli väl synlig i huvudsak internt på fastigheten men 
även från omkringliggande fastigheter och från Mjölkuddsvägen.

Sociala aspekter
Fler bostäder inom Mjölkudden innebär fler människor som rör sig i området. 
Detta kan bidra till ökad trygghet genom närvaro av människor. Fler människor 
innebär fler sociala möten. 

Detaljplanens genomförande innebär att befintlig pulkabacke och en lekyta för-
svinner. Lekplatsen och pulkabacken ersätts inne på gården, den nya pulkaback-
en blir mindre än den befintliga. Utöver detta tillkommer 2 nya lekplatser och två 
nya ytor för social samvaro enligt figur 5 tidigare i dokumentet. 

Barnkonventionen
FN:s barnkonvention gäller som utgångpunkt för beslut som rör barn och unga, 
däribland beslut om samhällsplanering och stadsutveckling. Denna detaljplan 
berör en fastighet med ca 170 befintliga och 130 planerade lägenheter, i och med 
detta påverkar detaljplanens genomförande barn och unga.

Detaljplanens genomförande innebär att delar av den nuvarande friytan blir 
byggrätt för bostäder och bostadskomplement, delar blir även mark för par-
kering. Nuvarande friyta motsvarar ca 70 kvm per boende och blivande friyta 
motsvarar ca 35 kvm per boende (baserat på 2.5 personer per lägenhet). En av 
de befinltiga lekplatserna och befintlig pulkabacke påverkas av planförslaget. 
Lekplatsen och pulkabacken ersätts i nya lägen samt två nya lekplatser och sam-
varoytor avses tillkomma inne på gården. Detta i kombination med utvecklade 
rumsbildande sammanhängande planteringar (se figur 5) och multifunktionella 
ytor för dagvattenhantering (se avsnitt ”dagvatten”) bedöms kompensera den 
påverkan som planens genomförande innebär i relation till barnkonventionen 
och barnperspektivet.

Genomförande
Organisatoriska frågor

Genomförandetid

Detaljplanens genomförandetid är 10 år efter det datum planen vinner laga kraft. 
Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla, men den kan då änd-
ras eller upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom planen behöver 
beaktas.
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Huvudmannaskap

Luleå kommun är huvudman för allmän plats.

Fastighetsrättsliga frågor

Rättigheter och Gemensamhetsanläggningar
Mjölkudden GA:1 - Infart mm

I genom den norra delen av planområdet, över fastigheten Mjölkudden 3:51 till 
3:50 sträcker sig fastigheternas gemensamma infart GA:1. 

Delägande fastigheter är: Mjölkudden 3:50 och 3:51 

I och med planens genomförande kan GA:1 justeras, dess nya läge finns markerat 
i plankartan. Fastighetsägaren ansvarar för ansökan och kostnad för eventuell 
Lantmäteriförrättning. 

Marken regleras med prickmark [Marken får inte förses med byggnad] samt 
med markreservat för gemensamhetsanläggning [g1]. 

Mjölkudden GA:2 - Infart mm
Invid planområdets västra del ligger en av områdets infartsgator, gatan är 
gemensamhetsanläggning och regleras med prickmark [Marken får inte för-
ses med byggnad] samt med markreservat för gemensamhetsanläggning [g1].  
Delägande fastigheter är: Mjölkudden 3:33, 3:35, 3:50 och 3:51. 

De två gemensamhetsanläggningarna belastas annorlunda i och med planens ge-
nomförande, det innebär att andelstal behöver justeras. Det är fastighetsägarens 
ansvar att ansöka om och bekosta Lantmäteriförrättning.

Ledningsrätt 25-F1999/210.1

I den norra delen av fastigheten Mjölkudden 3:51 sträcker sig en ledningsrätt 
för fjärrvärme. Ledningsrätten är ritad som linje men täcker ett område på 2.5 
meter på respektive sida av ledningen. I planen regleras marken med prickmark 
[Marken får inte förses med byggnad] och eftersom ledningsrätten är befintlig 
förses marken inte med U-område.

Ledningsrätt 2580-15/23.1.

Från ledningsrätten 25-F1999/210.1 sträcker sig ledningsrätten 2580-15/23.1. 
Rättigheten gäller för fjärrvärmeledningar. Ledningen servar enbart planområdet 
och är inte att anse som allmän underjordisk ledning och förses därmed inte med 
u-område. 

Gemensamhetsanläggningarna och ledningsrätterna redovisas i figur 42 nedan.
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Ekonomiska frågor

Planekonomi 

Planen finansieras av fastighetsägaren genom planavtal. Med grund i detta ska 
planavgift inte tas ut vid bygglov

Medverkande i projektet 
Detaljplanen har tagits fram av Stadsbyggnadsförvaltningen i samarbete med an-
dra kommunala förvaltningar och konsulter angivna under externa utredningar.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Avdelning stadsplanering 2021-09-16

Frida Lindberg    Ruben Norén Selberg

Planchef     Planarkitekt

       

Figur 42. Rättigheter och gemensamhetsanläggningar inom fastigheten, FR-WEBB och Webbgis 2020
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