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1. Inledning
1.1. Bakgrund, syfte och huvuddrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ge stadsbyggnadsnämnden i upp-
drag att upprätta ett förslag till ändrad detaljplan för del av Centrum, kvarteret 
Öringen (2020-08-17 § 122).

Kvarteret Öringen utgörs av fastigheten Öringen 6 och är beläget inom 
Luleå centum, östra innerstaden, i anslutning till Varvsgatan, Blomqvisgatan 
Hermelinsgatan och Sandviksgatan. Bebyggelsen inom fastigheten består idag av 
två lamellhus med bostäder och kontorsverksamhet stående i nord sydlig rikt-
ning.

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att pröva förutsättningarna för en förtätning 
inom fastigheten med ytterligare två byggnader för bostadsändamål.

Bild 1. Översiktsbild, planområdet (Luleå kommun, kommunkartan 2021)

1.2 Plandata

1.2.1. Planområdets läge och areal

Planområdet är beläget inom Luleå centum, östra innerstaden, i anslutning till 
Varvsgatan, Blomqvisgatan Hermelinsgatan och Sandviksgatan. Bebyggelsen 
inom fastigheten består idag av två lamellhus med bostäder och kontorsverksam-
het stående i nord sydlig riktning.
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1.2.2. Markägoförhållanden 
Planområdet berör fastighet Öringen 6, samt delar av den kommunala fastighe-
ten Innerstaden 2:1 för Blomqvistgatan och Sandviksgatan. Fastighet Öringen 6 
är privatägd.

1.3 Planprocessen

1.3.1 Planförfarande

Detaljplanen handläggs enligt standardförfarande i enlighet med plan- och 
bygglagen (2010:900). Ett standardförfarande används då detaljplanen bedöms 
vara förenlig med kommunens översiktsplan, inte antas vara av betydande in-
tresse för allmänheten, samt bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan

1.3.2. Tidplan

Enligt preliminär tidplan beräknas detaljplanen ställas ut för samråd under kvar-
ta l, 2022 och för granskning under kvartal 2 år 2022. Detaljplanen bedöms kunna 
antas under kvartal 3, 2022.  

2. Handlingar
2.1. 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

2.2. Utredningar och underlag
Följande utredningar har använts som underlag för detaljplanearbetet:

• Trafikbullerutredning, (WSP, 2022)

• PM Geoteknik (AFRY, 2021)

• Översiktlig miljöteknisk markundersökning och riskbedömning (AFRY, 2022)

• Dagvattenutredning (SWECO, 2022).

• Skuggstudie, Öringen 6. (Luleå kommun 2022)

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

3.1.1. Översiktsplan

Den nya översiktsplanen ”Vision Luleå 2040” antogs av kommunfullmäktige den 
27 september 2021 men har inte vunnit laga kraft ännu. Översiktsplanen från 
2013 gäller därför fortfarande. Kommunen arbetar även med en fördjupning av 
översiktsplanen för Luleå centrum, men denna har ännu inte antagits politiskt.

Planområdet är beläget i centrum. Översiktsplanen ”Vision Luleå 2050”, anta-
gen 2013 anger centrum som prioriteringszon 1 för förtätning med hänvisning 
till det kommunala vatten- och avloppssystemets kapacitet och utbyggnadstakt. 
Översiktsplanen anger att ny bebyggelse ska samspela med den omgivande 
bebyggelsens skala och struktur. Inom rutnätsstaden ska bebyggelsen vara 4-5 
våningar och maximalt 10-12 våningar för enstaka projekt. Högre bebyggelse ska 
lokaliseras utan negativ påverkan på boendemiljöer eller för att framhäva stads-
bilden, till exempel vid stadens infarter. Förtätning av bostäder och arbetsplatser 
ska i första hand ske på mark som används för markparkeringar och liknande 
samt genom infill medan värdefulla grönområden ska sparas. Parkeringsplatser 
ska så långt som möjligt förläggas under marknivå. Utrymme för gång-, cykel- 
och kollektivtrafik prioriteras gentemot gatuparkeringar. Parkeringsnorm ska 
tillämpas. 

Planförslaget bedöms inte strida mot översiktsplanens intentioner. 

3.1.2. Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Fastighet Öringen 6 är planlagd enligt detaljplan A373, ”Stadsplan för 
Varvsleden - Prästgatan - del av Hertsövägen mm”, antagen år 1978. Planen medger 
Bostadsändamål och handelsändamål, sammanbyggda hus. Byggrätterna är 
långsträckta över fastigheten Öringen 6 i nord-sydlig riktning. Detaljplanen med-
ger byggnation i 5 våningar. Mellan byggrätterna är marken reglerad som prick-
mark (Mark som icke får bebyggas). Väster om fastigheten finns Blomqvistgatan, 
som utgör en infart till området och är reglerad som allmän plats (gata eller torg). 
Planen kommer i delar upphävas i och med att den nya detaljplanen vinner laga 
kraft. 

Den nya detaljplanen berör eller tangerar gränser med detaljplaner enligt tabell 1. 
I figur 2 redovisas en planmosaik för Öringen 6 och de omkringliggande kvarte-
ren. Det aktuella planområdet är markerat i rött.
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Tabell 1

Plan-
nummer

Aktnummer Namn Laga kraft

A373 P1978-32 Stadsplan för Varvsleden - Prästgatan - del av Hertsövägen mm 1978-03-
29

A179 25-LUL-A179 Förslag till ändring för Iden och Öringen 1959-07-
03

Bild 2. Planmosaik (Luleå kommun). 

3.1.3. Kommunala beslut i övrigt

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ge Stadsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att upprätta ett förslag till ändrad detaljplan för del av Centrum, kv. 
Öringen samt att besluta om antagande av planen. (2020-08-17 § 122).

3.1.4. Riksintressen

Planområdet berörs av följande riksintressen:

• Riksintresse för kommunikationer (3 kap 8 § 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).

3.1.5. 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 omgivnings-
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buller. Miljökvalitetsnormerna och detaljplanens eventuella påverkan på dem 
beskrivs närmare i avsnitt 6. Konsekvenser.

3.1.6. 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 
Kommunen har tagit ställning till att planen inte innebär risk för betydande 
miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning har därför inte upprättats. Samråd 
kommer ske med Länstyrelsen under detaljplanens samrådsperiod.
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4. Förutsättningar
I detta avsnitt redovisas planområdets förutsättningar och omgivningar.

4.1. Stadsbild 
Fastighet Öringen 6 är belägen inom östra innerstaden. Kvarteren inom östra in-
nerstaden är i huvudsak utformade i rutnätsmönster, där huvudgatorna sträcker 
sig i nord sydlig och väst östlig riktning med rektangulära kvarter mellan gator-
na. I de omgivande kvarteren Valen, Gösen och Sillen utgörs bebyggelsen främst 
av flerbostadshus, 4 - 5 våningar höga med tegel eller putsfasader. I de angränsa-
de fastigheterna mot Kungsgatan (Gäddan 6, 8, 10) utgörs bebyggelsen främst av 
mindre flerbostadshus i tre våningar med trä- och plåtfasader. 

Bild 3. Översiktsbild. Fastighet Öringen 6 är markerad i rött med de omgivande kvarteren Valen, Gösen, Sllen 
och Gäddan.

4.2.Bebyggelse

Den befintliga bebyggelsen inom fastighet Öringen 6 består av två stycken 
lamellhus i 5 våningar och 6 våningar. Byggnaderna uppfördes på 1960-talet 
och är utförda med tegelfasad, plant tak, samt med balkonger på fasader mot 
väst. Byggnaderna har burspråk på fasader mot syd och norr med plåtfasader. 
Byggnaderna inhyser idag bostäder, samt mindre kontorsverksamheter i båda 
bygganderna.

Det västra lammellhuset angränsar mot Blomqvistgatan och det östra lammellhu-
set mot Hermelinsgatan, Sandviksgatan och Varvsgatan. På gården finns en min-
dre komplementbyggnad som fungerar som en verkstad, samt ett äldre trähus 
som idag nyttjas som bostadsförråd. De äldre trähuset inventerades inom Luleå 
kommuns byggnadsinventering år 2015 / 2016 och bedömdes inte vara kulturhis-
toriskt värdefullt.
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Innergården nyttjas idag främst för bilparkeringsytor och innerhåller en låg andel 
grönytor och friytor för de boende.

Bild 4. Vy från Sandviksgatan mot innergård på fastighet Öringen 6.

Bild 5. Vy från Hermelinsgatan norrut och det östra lamellhuset inom fastighet Öringen 6.

Bild 6. Till vänster syns Blomqvisgatan. I förgrunden syns parkeringsplatsen på fastighet Gäddan 8>1 som 
angränsar till Öringen 6.
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4.3. Trafik 

4.3.1. Gatunät

Fastighet Öringen 6 angränsar mot Sandviksgatan i norr, Blomqvistgatan i väst,  
Varvsgatan i söder och Hermelinsgatan i öst. Samtliga angränsande gator om-
fattas idag av låga trafikflöden. Angöring med fordon till kvarteret Öringen sker 
idag via Varvsgatan och Blomqvistgatan som är återvändsgator

Planområdet ligger i nära anslutning till Kungsgatan i väst, samt Södra 
Hamnleden i söder som omfattas av höga trafikflöden.

4.3.2. Gång- och cykeltrafik

Norr om fastighet Öringen 6, intill Sandviksgatan, sträcker sig ett huvudstråk 
för cykel. Generellt kantas alla gator i centrum av längsgående trottoarer för 
gångtrafikanter. Gång och cykeltrafikanter kan idag angöra fastigheten an-
tingen via Sandviksgatan eller från områdets södra infarter via Varvsgatan och 
Blomqvistgatan.

4.3.3. Kollektivtrafik 
Planområdet ligger inom ett centralt läge med god tillgänglighet till kollektivtra-
fik. Lokaltrafikhållplats finns inom 100 meters avstånd och Länstrafikhållplats 
finns inom 200 meters avstånd. Busstation och Järnvägsstation finns inom 500 
meters avstånd.

4.4. Offentlig och kommersiell service
Planområdet ligger i centrala Luleå, inom nära avstånd till kommersiell och of-
fentlig service. Avstånd till butiker, nöje, vård, skola, förskola och annan service 
är nära.

4.5. Markförhållanden

4.5.1. Geotekniska förhållande

En geoteknisk utredning har utförts för fastighet Öringen 6 med syftet att över-
siktligt bedöma markens beskaffenhet, samt rekommendera lämplig grundlägg-
ningsmetod (AFRY, 01-11-2022). De geotekniska förhållandena varierar över 
området. Markytan består av ett tunt lager växtlighet där det inte är asfalterat. I 
asfalterade ytor förekommer en fyllning bestående av grusig sand, siltig sand, al-
terntivt siltig sandmorän och finsand. Området är relativt plant. Det undersökta 
området varierar mellan nivåerna + 3,5 - + 5,3 meter (RH 2000). Uppmätta berg-
nivåer inom området varierar mellan 5,62 meter - 8, 66 meter under markytan. 
Utförd undersökning är endast översiktlig och behöver kompletteras med ytterli-
gare bergnivåkontroller.  Grundvattennivåerna låg vid avläsning (2021-10-13) på 
mellan 3,7 och 3,8 meter under markytan. 
 
Vid schakt måste grundvattnet dikas eller pumpas bort med tanke på den dju-
pa schaktning som måste utföras vid anläggandet av ett tvåvåningsgarage. Ett 
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annat alternativ är att uppföra en vattentät spont. Vid användning av spont skall 
kompletterande undersökningar och beräkningar utföras. Om schaktbotten blir 
i morän bör geotextil anläggas på schaktbotten för att förhindra uppträngning 
av finkorniga jordar samt vara kapillärbrytande. Viktigt att tänka på är att skifta 
ut frostkänsligt material vid eventuell grundläggning. Frostdjupet ligger på 2,2 
meter i Luleå. Schaktdjupet kan minskas genom termisk isolering enligt AMA 
Anläggning. Ett flertal pumpgropar alternativt dränering kommer att krävas 
för att förhindra bottenuppluckring. Schaktmassor blir flytbenägna vid höga 
vattenkvoter. Vid grundläggning på berg skall bergschakt utföras enligt AMA 
Anläggning 20, CBC.221. Fyllning för anläggningsdelar som inte ska förläggas på 
berg bör fyllas och packas enligt AMA Anläggning 20, CEB.213. Radonmätningar 
bör även utföras före byggandet sätter igång. Inga stabilitetsberäkningar har ut-
förts för området. Släntstabilitet bör utredas vidare beroende på hur stora schakt-
djup som planeras vid anläggandet. Inga sättningsberäkningar har utförts för 
området. På grund av mycket hög lagringstäthet i moränen och om förfarandet 
för packning och fyllning följs bör ingen sättningsproblematik uppstå.

4.5.2. Förorenad mark

En miljöteknisk markundersökning har upprättats i syfte att utreda eventuella 
föroreningar inom fastigheten (AFRY, 08-02-2022). Utifrån utförd undersökning 
bedöms marken i ett antal provpunkter vara påverkat av PAH och bly som över-
stiger Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvädning (KM). Källan till 
påvisade föroreningar kan vara de fyllnadsmassor som marken är utfylld med, 
då PAH och metaller är relativt vanliga föroreningar i fyllnadsmaterial och före-
kommer ofta heterogent i marken. Förhöjda halter av PAH-H har även påträffats 
i grundvattnet. 

Risk för människors hälsa och miljön bedömdes som låg med avseende på 
föroreningen i grundvattnet. Provtagning av grundvatten har dock endast skett 
i en provpunkt. Exponering via intag av dricksvatten bedöms ej förekomma då 
fastigheten inte ligger inom något vattenskyddsområde och inget uttag av dricks-
vatten sker i anslutning till området. Det är heller inte troligt att dricksvattenuttag 
kommer att ske i området i framtiden. 

I utförd riskbedömning identifierades risker för människors hälsa och för miljön, 
med avseende på aktuella föroreningar i jord, som måttliga till höga. Framför 
allt barn, som kan få i sig jord och växter av misstag, riskerar att exponeras.
Riskbedömningen grundar sig dock endast på ett fåtal provtagningspunkter med 
förhöjda halter och den sammantagna risken för fastigheten bedöms som måttlig. 
Påträffade föroreningar har påvisats heterogent i området och det är sannolikt 
inte fråga om en punktkälla som spridits i marken eller in under byggnader. Det 
kan dock finnas högre halter sporadiskt i området vilka kan behöva åtgärdas 
innan planerad förtätning.

För att undersöka mer detaljerat i vilken omfattning föroreningarna förekommer 
inom fastigheten och få ett bättre underlag inför eventuella åtgärder rekommen-
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deras en kompletterande miljöteknisk markundersökning av mark och grund-
vatten. Eftersom det planeras bostäder och föroreningar överskridande känslig 
markanvändning (KM) har påträffats sporadiskt inom området bör en noggrann 
kartläggning av föroreningsförekomsten ske för att om möjligt identifiera eventu-
ella hotspots mellan provpunkterna.

Stadsbyggnadsförvaltningen beaktar rekommendationerna i utredningen. En 
kompletterande miljöteknisk markundersökning är under framtagande vid tiden 
för samråd av planförslaget. Planhandlingarna kommer kompletteras med ytter-
ligare underlag gällande markföroreningar till granskningsskedet. I avseende till 
pågående utredningar regleras inget kopplat till påträffade markföroreningar i 
plankartan till samråd.

4.5.3. Risk för ras och skred

Planområdet ligger inte inom område i risk för erosion eller skred enligt SGU 
kartdata (Jordskred och Raviner).

4.5.4. Risk för höga vattenstånd

Planområdet ligger inte inom området som riskerar att översvämmas vid höga 
vattenstånd från havet eller från älven enligt Luleå kommuns Riktlinjer för klima-
tanpassning, 2015 (Lule älv översvämningssäker nivå + 3 meter), (Hav översväm-
ningssäker nivå + 2, 5 meter).

5. Detaljplanen
Detaljplanen möjliggör en förtätning inom fastighet Öringen 6 med två nya bygg-
nader för bostadsändamål [B]. 

Detaljplanen medger en utökning av fastigheten Öringen 6 genom att 
Blomqvistgatan planläggs som kvartersmark för bostäder [B], samt del av kom-
munal mark mot Sandviksgatan. Utökningen av fastigheten syftar främst till att 
möjliggöra ny byggnad med entré mot Sandviksgatan. Den tillkommande arean 
utgör ca 640 m2. Blomqvistgatan har idag liten nytta för allmänheten och används 
främst av hyresgäster inom Öringen 6. Givet förusättningarna planläggs gatan 
som kvartersmark i syfte att fungera som privat angöringsväg till fastigheten. 

Detaljplanen möjliggör fortsatt för verksamheter inom de befintlig lamellhusen 
med användning centrumverksamheter [C] som ersätter tidigare anvädning han-
delsändamål (detaljplan A373). Användning centrumverksamhet [C] möjliggör att 
t.ex. att verksamheter som kontor, handel och samlingslokaler kan bedrivas inom 
anvädningsområdet.
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5.1. Bebyggelse 

5.1.1. Befintlig bebyggelse

Detaljplanen bekräftar byggrätten för de befintliga lamellhusen med användning 
för bostäder [B] och centrumverksamhet [C]. De befintliga byggnadernas utbred-
ning och placering regleras med planbestämmelse om prickmark ”Marken får 
inte förses med byggnad, med undantag för underjordisk byggnad”. 

Detaljplanen bekräftar de befintliga byggandernas höjd med reglering av högsta 
tillåtna nockhöjd över angivet nollplan (RH2000). 

• Den västra byggnaden med placering mot Blomqvistgata regleras med plan-
bestämmelse om ”Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan” [+22,5] 
och motsvarar 5 våningsplan.

• Den östra bygganden  med placering mot Hermelinsgatan regleras med plan-
bestämmelse om ”Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan” [+25] och 
motsvarar 6 våningsplan.

På befintliga lamellhus finns idag balkonger (västra fasaden) med en fri höjd 
under 3 meter från marknivå. I syfte att säkerställa ett planenligt utgångsläge vid 
bygglovsansökan regleras att balkonger får kraga ut över prickmark med planbe-
stämmese [f3].

• f3 . Balkonger får kraga ut över prickmark.

5.1.2. Tillkommande bebyggelse.

Byggnad mot Sandviksgatan
Detaljplanen möjliggör ett nytt punkthus med placering mot Sandviksgatan. 
Byggnadens placering och utbredning regleras med planbestämmelse om prick-

Bild 7. Översiktlig vy över tillkommande bebyggelse inom fastighet Öringen 6 (Vy mot norr). I bilden syns de 
befintliga lamellhusen som är belägna öster och väster om den tillkommande bebyggelsen.
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mark ”Marken får inte förses med byggnad, med undantag för underjordisk 
byggnad”. Detaljplanen medger en byggrätt motsvarande 350 m2 byggnadsarea 
(BYA) och byggnaden medges placering 10 meter ifrån det östra lamellhuset, 
samt 11 meter ifrån det västra lamellhuset.

Byggnadens höjd regleras med bestämmelse om högsta tillåtna nockhöjd över 
angivet nollplan (RH2000).

• Byggnadens högsta del som vetter mot Sandviksgatan regleras till ”Högsta 
nockhöjd i meter över angivet nollplan” [+26] och motsvarar 6 våningsplan. 
Byggnaden medges en något högre nockhöjd gentemot befintliga byggnader 
givet att byggnaden ska utföras med lutande tak.

• Byggnadens lägre del  som angränsar till innergården regleras till ”Högsta 
nockhöjd i meter över angivet nollplan” [+20,5] och motsvarar 5 vånings-
plan. 

På taket till den lägre delen av punkthuset (våning 5) avser exploatören att till-
skapa en terass som ska fungera som utemiljö för de boende. 

Byggnaden mot Sandviksgatan omfattas av följande utformningsbestämmelser:

• f1 - Entré ska anordnas till Sandviksgatan. 
Planbestämmelsen säkerställer att en entré ska anordnas till Sandviksgatan 
från punktshuset med planbestämmelse [f1]. Planbestämmelsen syftar till att 
stärka kopplingen mellan gaturummet och den nya byggnaden och kan bidra 
till ökad upplevd trygghet för de som passerar kvarteret. 

• f2 - Balkonger får kraga ut max 0.5 meter över allmän plats från en lägsta 
fria höjd på 3.5 meter.  
I detaljplanen regleras att balkonger mot Sandviksgatan maximalt får kraga 
ut 0,5 meter över allmän plats [GATA] med en lägsta fri höjd av 3,5 meter 
med planbestämmelse [f2]. Bestämmelsen syftar till att säkerställa framkomst 
för snöröjningsfordon under vintertid. Bestämmelsen syftar också till att 
säkerställa att utkragande balkonger inte ska inkräkta på gatulivet givet att 
byggnaden planeras att utföras med utanpåliggande balkonger.

Byggnad mot Varvsgatan
Detaljplanen möjliggör en ny byggnad med placering mot Varvsgatan. 
Byggnaden planeras utföras i ett lamellutförande med ett tillskott av en högre 
huskropp mot Varvsgatan. Byggnadens placering och utbredning regleras med 
planbestämmelse om prickmark ”Marken får inte förses med byggnad, med 
undantag för underjordisk byggnad.”. Detaljplanen medger en byggrätt motsva-
rande 400 m2 byggnadsarea (BYA) och byggnaden medges placering ca 10 meter 
ifrån det östra lamellhuset.

Byggnadens höjd regleras med bestämmelse om högsta tillåtna nockhöjd över 
angivet nollplan (RH 2000).

• Byggnadens högsta del som vetter mot Varvsgatan regleras till ”Högsta 
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Bild 9. Bilden visar den södra fasaden på tillkommande byggand mot Varvsgatan (Stark Arkitekter).

Bild 8. Bilden visar den tillkommande bebyggelsens östra fasader. Byggnaden till vänster angränsar till Varvsga-
tan. Byggnaden till höger angränsar till Sandviksgatan. (Stark arkitekter).

nockhöjd i meter över angivet nollplan” [+26] och motsvarar 6 våningsplan. 
Byggnaden medges en något högre nockhöjd gentemot befintliga byggnader 
givet att byggnaden ska utföras med lutande tak.

• Byggnadens lägre del  i lamellutförande som angränsar till innergården reg-
leras till ”Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan” [+15]  och motsva-
rar 3 våningsplan. 

Byggnaden trappas ned mot innergården i syfte att skapa ett bättre möte mot inn-
ergården, samt minska skuggbildning på det befintliga lamellhuset österut under 
eftermiddagar och kvällar. På taket till den lägre delen av byggnaden (våning 3) 
planerar exploatör att tillskapa en terass som ska fungera som en utemiljö/friyta 
för de boende. 

I anslutning till Varvsgatan planerar exploatören att tillskapa infarten till det 
underjordiska garaget, samt ett soprum för enkel angöring för den kommunala 
renhållningen.
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Bild 11. Situationsskiss över gårdsmiljön inom fastighet Öringen 6. (Stark Arkitekter).

Bild 10. Vy från Sandviksgatan. Bilden visar den tillkommande byggnadens norra fasad mot Sandviksgatan 
(Stark arkitekter).
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5.1.3. Komplementbyggnader

Detaljplanen bekräftar de befintliga komplementbyggnaderna inom fastighet 
Öringen 6 med bestämmelse om ”marken får endast förses med komplement-
byggnad, med undantag för underjordisk byggnad”. Tillkommande gemensam-
ma funktioner som tvättstugor, soprum och förråd planeras att tillskapas inom de 
nya och befintliga bostadshusen.

5.1.4. Friytor

Detaljplanen medför att dagens markparkeringar på innergården kan förläggas 
i ett underjordiskt garage. Med undantag för de tillkommande byggnaderna 
medför förändringen att innergården kan nyttjas som friyta för de boende i större 
utsträckning gentemot dagsläget. 

Idag nyttjas cirka 400 m2 av innergården som ytor för de boende och resterande 
mark tas i anspråk av bilparkeringar. Den nya detaljplanen möjliggör ca 1200 m2 

friyta på innergården, där en del av ytorna kommer tas i anspråk för gemensam-
ma funktioner som cykelparkeringar, entréytor m.m.

Givet att Blomqvistgatan planläggs som kvartersmark för Bostäder [B] medför 
detta att ytorna delvis kan omvandlas till friytor för de boende. Detta kan möj-
liggöras om de befintliga parkeringsplatserna omförläggs till det underjordiska 
garaget.

Den framtagna bullerutredningen visar att minst en bullerskyddad uteplats är 
möjlig att tillskapa på fastighetens gård.

5.1.5. Parkering

Bilparkering  
Parkeringsbehovet för tillkommande och befintlig bebyggelse planeras att lösas 
med ett underjordiskt garage i två våningar som ska anläggas under tillkom-
mande byggnader och innergården. Detaljplanen möjliggör bebyggelse (befintlig 
inklusive tillkommande) om cirka 10 500 m2 bruttoarea (BTA). Enligt kommunens 
parkeringsnorm skapar det ett behov av 84 parkeringsplatser, givet 8 bilplat-
ser/1000 m2 bruttoarea för flerbostadshus inom zon 1.
I ett fullt utbyggt alternativ kan det föreslagna garaget inhysa cirka 110 parke-
ringsplatser. Föreslagen parkeringslösning medför att inga markparkeringar 
behöver tillskapas på innergården och skapar därmed bättre förutsättningar för 
de boendes utemiljö.

Exploatören planerar att inhysa 5-7 % (ca 700 m2 bruttoarea) av beståndet för 
verksamheter. Detta avser främst de befintliga kontorverksamheter som finns 
idag på fastigheten och motsvarar ett parkeringsbehov av cirka 10 bilplatser. Idag 
har kontorsverksamheterna markparkeringar vid Blomqvistgatan och resteran-
de behov kan lösas i det föreslagna parkeringsgaraget. I bygglovsskedet fastslås 
parkeringstalet för den nya bebyggelsen. 
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Gröna parkeringsköp 
Planområdet omfattas av parkeringstalsreducerande förutsättningar i enlighet 
med kommunens gröna parkeringsköp. 

Planområdet är centralt beläget och omfattas av så kallade givna förutsättningar:
• Särskilt gynnsamt läge i relation till viktiga målpunkter, bl.a. service, skolor och knut-
punkter för kommunikation. (- 5 %)

• Särskilt goda möjligheter att nyttja kollektivtrafik med avseende på närhet till hållplat-
ser och turtäthet. (- 5 %)

Planområdets givna förutsättningar medför att parkeringstalet (P-tal) kan reduce-
ras med 10 % enligt kommunens gröna parkeringsköp. 

Kommunens gröna parkeringsköp anger även p-talsreducerande åtgärder:

• Nära tillgång till klimatskyddade, uppvärmda cykelförråd med tillgång till pump och 
möjlighet att kunna ladda elcyklar. (- 10 %)

Exploatören avser att tillskapa klimatskyddade cykelparkeringar i underjor-
diskt garage, samt i markplan i ny planerad byggnad mot Varvsgatan. Med 
P-talsreducerande åtgärder som klimatskyddat cykelföråd kan parkeringstalet 
reduceras med ytterligare 10 %. Med utnyttjade gröna parkeringsköp beräknas 
parkeringsbehovet vara 67 parkeringsplatser för samtliga bostäder.

Cykelparkering
Detaljplanen möjliggör bebyggelse om cirka 10 500 m2 bruttoarea (BTA). Enligt 
kommunens parkeringsnorm skapar det ett behov av cirka 260 cykelparkeringar 
givet 25 cykelplatser/1000 m2 bruttoarea för flerbostadshus.

Exploatör planerar att lösa cirka 160 cykelparkeringar i klimatskyddat läge i 
det underjordiska garaget. Resterande cykelparkeringar ska finnas utomhus på 
innergården och vid entré till Sandviksgatan. Cykelparkingar kan även tillskapas 
vid Blomqvistgatan.

5.1. 6. Dagvatten

Enligt kommunens generella skyfallsanalys utsätts fastigheten för stående vatten 
vid skyfall. Kommunens dagvattennät är också hårt belastat varför planens ge-
nomförande inte får leda till ökat flöde. Med grund i detta och förtätningen som 
planförslaget innebär har en dagvattenutredning genomförts av Sweco (2022). 

 
Områdets recipient är Yttre Lulefjärden, som har hög ekologisk status. I dagslä-
get består fastighetens innergård till stor del av parkeringsytor som potentiellt 
kan bidra med föroreningar till dagvattnet (Se bild på försättsblad). Planförslaget 
innebär att parkeringsytorna ska förläggas under mark, vilket innebär en för-
bättring av dagvattenkvalitén. Med grund i detta görs bedömningen att planens 
genomförande inte riskerar att försämra recipientens förutsättningar att uppnå 
miljökvalitetsnormerna. I dagsläget har området en relativt hög andel hårdgjord 
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yta (ca 85%), dagvattensituationen efter planens genomförande blir ett resultat 
av hur stor andel av gården som hårdgörs. I dagvattenutredningen redovisas 
två scenarion; Scenario 1: i princip hela gården asfalteras (97%) samt scenario 2: 
en liknande eller lägre andel hårdgjorda yta som dagsläget (70-83%). Scenario 1 
innebär en avrinningskoeficient på 0.84 och för scenario 2, en koefficient 0.73.

Dimensionerande flöde baserat på nuläget har beräknas till ca 110 l/s för ett regn 
med 30-års återkomsttid. Om hela ytan ovan underjordiskt garage asfalteras i 
framtiden skulle beräknat flöde öka till ca 130 l/s, och behov av fördröjning för att 
inte öka utflödet från området blir ca 4-5 m3. Ett sådant magasin tar beroende på 
utformning upp mellan cirka 30 m2 - 150 m2 och  kan placeras exempelvis inom 
den prickade marken [marken får inte förses med byggnad, med undantag för 
underjordiskt byggnad]. 

Om ytan ovan underjordiskt garage istället helt eller delvis utformas genom-
släppligt och för infiltration blir beräknat flöde motsvarande det nuvarande. För 
ett sådant förslag görs bedömningen att det inte behövs ytterligare fördröjning av 
dagvatten. 

Vid stora regnmängder sker avrinning av vatten ytligt. I dagvattenutredningen 
har en analys av befintliga höjder och avrinningsområden omkring fastigheten 
samt på dess innergård genomförts. Analysen redovisas i bild 12.

Graferna redovisar höjdskillnader längs de röda linjerna i respektive bild. 
I norr avgränsas planområdet av en brant slänt som ligger i anslutning till 
Sandviksgatans trottoar, trottoaren fungerar som en avgränsare för ytligt rinnan-
de dagvatten. Vid höga flöden ansamlas vatten vid hörnet mellan komplement-
byggnaden och lamellhuset i sydväst (se skafferat område, bild 12). Vid planens 
genomförande behöver höjdsättningen av gården beaktas så att dagvatten avrin-
ner ytligt i riktning mot Varvsgatan och anslutningspunkten till det kommunala 
dagvattensystemet. Det innebär att det instängda området vid garage/förråd 
behöver ses över. 

Bild 12. Analys av befintliga höjder samt områden med stående vatten vid stora regnmängder dag-
vatten (Sweco, 2022). 
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5.1.6. Tillgänglighet

Nya byggnader ska utformas så att de är tillgängliga och användbara för perso-
ner med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Boverkets byggregler (BBR) 
gäller för att säkerställa att en god tillgänglighet uppnås, både för omgivande 
mark och inom byggnaden. Tillgänglighetskraven regleras inte i detaljplan utan 
säkerställs via Boverkets byggregler (BBR) i kommande bygglovsskede. 

5.2. Trafik

5.2.1. Bil, cykel, fotgängare.

Detaljplanen medför inga förändringar i det kommunala vägnätet, utöver att 
Blomqvistgatan planläggs som kvartersmark för bostäder [B]. Fordonstrafik av-
ses fortsatt att angöra kvarteret via Varvsgatan och Blomqvistgatan. Exploatören 
avser tillskapa fler anslutningar från fastighetens innergård till Sandviksgatan 
för fotgängare. Detta kommer bidra till att stärka fastighetens koppling till det 
omgivande gatulivet.

I detaljplanen regleras ett utfartsförbud från fastigheten Öringen 6 mot 
Sandviksgatan i enlighet med gällande detaljplan (A343). Detta då 
Stadsbyggnadsförvaltningen inte bedömer det lämpligt med ytterligare trafikera-
de utfarter över gångstråket vid Sandviksgatan.

5.3.Teknisk försörjning

5.3.1 Vatten och avlopp

Fastigheten är ansluten till det kommunala vatten och avloppsnätet via anslut-
ningar längs: Blomqvistgatan, Varvsgatan och Hermelinsgatan. 

5.3.2. Värmeförsörjning

Fastigheten är ansluten till Luleå energi fjärrvärmenätet. Ledningarna ligger 
under Sandviksgatan och anslutningar finns till, och inom, fastighet Öringen 6. 
Den tillkommande bebyggelsen kommer medföra att interna fjärrvärmeledningar 
kommer behöva förflyttas. Om fastighetsägare initierar en flytt av ledningarna 
ska denne ansvara för kostnad för flytt.

5.3.3. El-, tele- och IT-försörjning 

Befintliga nät för el-, tele och it försörjning finns utbyggt i området, därmed finns 
förutsättningar för anslutning.

5.4. Avfallshantering
Avfallshanteringen ska ske i enlighet med Luleå kommuns renhållningsföreskrif-
ter.
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6. Konsekvenser
6.1. Ljusförhållanden och insyn.

6.1.1. Skuggbildning

I och med att detaljplaneförslaget innebär förtätning och nockhöjder upp till +26 
meter kommer ljusförhållandena och skuggbildning att påverkas. Innerstadens 
rutnät medför generellt att kvarter i östlig riktning på nord-sydliga gator i stor 
grad påverkas av skuggbildning. Med grund i det har en skuggstudie genom-
förts. Studien redovisar situationen vid vårdagjämning och sommarsolstånd 
i bilder 13 - 18, samt bilder 21 -26. Ingen studie för höstdagjämning har gjorts, 
då skuggbildningen motsvarar vårdagjämning. Se bilaga Skuggstudie, Öringen 6 
(Luleå kommun) för det kompletta underlaget.

Vårdagjämning (20 mars)
Under morgon fram till kl 09 och eftermiddag från kl 13 skuggas delar av gården 
av befintliga byggnader. Den blivande bebyggelsen innebär att större delar av 
gården skuggas, förändringarna i skuggbildning är synliga från cirka kl 13. 

Vad gäller skuggning på fasader är skillnaderna större mellan befintlig och bli-
vande situation. Från cirka kl 14 och framåt är skillnaden tydligast där lamellhu-
set i öst får en ökad skuggbildning, se bild 19 och 20. Mellan cirka kl 08-14 innebär 
byggrätten i anslutning till Sandviksgatan att fastigheterna Valen 8, 9 och 12 
påverkas av en skuggpelare som rör sig i riktning från väst till öst.

Sommarsolstånd (21 juni) 
Under morgon (fram till kl 09) och eftermiddag (från kl 16) skuggas delar av går-
den av befintliga byggnader. Den blivande bebyggelsen innebär att större delar 
av gården skuggas. Förändringarna i skuggbildning är synliga från ca kl 14/15.
Vad gäller skuggning på fasader är skillnaderna större mellan befintlig och bli-
vande situation. Från vid ca kl 10 och efter kl 16-17 och framåt innebär detaljpla-
nens genomförande annan skuggbildning än nuvarande situation, se bild 27 till 
30.  

Skuggbildning och påverkade vystråk är en konsekvens i de flesta fall vid förtät-
ning i centrum. Fastigheten ligger i centrala Luleå som är utpekat i kommunens 
översiktsplan för förtätning och ändrade vy och skuggförhållande kan därmed 
anses vara förväntade. Förändringar kan av vissa upplevas som störande och 
negativa men kan också skapa mervärde i området/staden. De förändrade skugg-
förhållandena bedöms inte medföra en betydande olägenhet som medför risk för 
människors hälsa.
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Bild 13. Befintlig bebyggelse 20 mars: kl 8:00 Bild 14. Tillkommande bebyggelse 20 mars: kl 8:00

Bild 15. Befintlig bebyggelse 20 mars: kl 12:00 Bild 16. Tillkommande bebyggelse 20 mars: kl 12:00

Bild 17. Befintlig bebyggelse 20 mars: kl 16:00 Bild 18. Tillkommande bebyggelse 20 mars: kl 16:00

19. Befintlig bebyggelse 20 mars: kl 16:00 20. Tillkommande bebyggelse 20 mars: kl 16:00
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Bild 21. Befintlig bebyggelse 21 juni: kl 08:00 Bild 22. Tillkommande bebyggelse 21 juni: kl 08:00

Bild 23. Befintlig bebyggelse 21 juni: kl 12:00 Bild 24. Tillkommande bebyggelse 21 juni: kl 12:00

Bild 25. Befintlig bebyggelse 21 juni: kl 16:00 Bild 26. Tillkommande bebyggelse 21 juni: kl 16:00

Bild 27. Befintlig bebyggelse 21 juni: kl 08:00 Bild 28. Tillkommande bebyggelse 21 juni: kl 08:00
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6.1.2.Dagsljus

Vad gäller dagljusförhållanden i och med planens genomförande, har översiktliga 
beräkningar genomförts med hjälp av programvaran Spacemaker. Beräkningarna 
visar att delar av bottenvåningarna mot innergården i tillkommande hus får 
svårt att uppnå dagsljuskraven (Se bild 31 nedan). Detta kan hanteras genom att 
bostädernas gemensamma ytor placeras i dessa lägen. Utöver bottenvåningarna 
redovisar beräkningarna att vidare planering av lägenhetsutformningar, balkon-
glösningar, fönsterstorlekar och fönstersättning, samt färgsättning kan behövas i 
vissa lägen för att möjliggöra att dagsljuskraven kan innehållas. Dagsljuskraven 
regleras i Boverkets byggregler (BBR) och hanteras i bygglovsskedet.

Bild 31. Lägen där dagsljuskraven kan bli svåra att uppnå

Bild 29. Befintlig bebyggelse 21 juni: kl 20:00 Bild 30. Tillkommande bebyggelse 21 juni: kl 20:00
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Bild 32. Översikt vystudier (Stark 2022).

Bild 36. Vy 4 (Stark 2022)

Bild 34. Vy 2 (Stark 2022)

Bild 35. Vy 3 (Stark 2022)

Bild 33. Vy 1 (Stark 2022)

6.1.3. Insyn

Vystudier har tagits fram för att studera hur den tillkommande bebyggelsen på-
verkar insyn och vyer inom fastigheten. Utsnitt ur studien redovisas i bild 32-39 
nedan.
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Läge Riktlinje buller

Utomhus vid fasad 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå*

Utomhus vid fasad (för bostad mindre än 35 kvm) 65 dB(A) ekvivalent ljudnivå*

Utomhus vid uteplats 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå

Den tillkommande bebyggelse medges att uppföras 8-10 meter ifrån den befintli-
ga bebyggelsen. Där balkonger finns på det befintliga lamellhuset blir avståndet 
cirka 8 meter mellan byggnaderna. 

Detaljplanens genomförande kommer medföra förändrade vyer för de befintliga 
lägenheterna, samt innebära en förändrad insyn mellan husen. 

6.2. Trafikbuller
Planområdet omgärdas av högt trafikerade vägar. En trafikbullerutredning har 
upprättats av WSP (2022) som syftar till att utreda förutsättningarna för bostads-
bebyggelse i avseende till trafikbuller. 

Enligt förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader gäller 
följande riktvärden vid bostäder. Vid bygglov ska de riktlinjer som gäller vid 
ansökningstillfället användas.

Bild 39. Vy 7 (Stark 2022)

Bild 37. Vy 5 (Stark 2022) Bild 38. Vy 6 (Stark 2022)

* Om 60 dB(A) ändå överskrids bör minst hälften av alla bostadsrum i en bostad vara vända mot en sida där 55 
dB(A) ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och där 70 dB(A) maximal ljudnivå inte överskrids under 
nattid kl. 22.00–06.00. ** Om 70 dB(A) ändå överskrids bör nivån inte överskridas med mer än 10 dB och max 5 
gånger per timme under dagtid kl. 06.00-22.00.

 
Trafikbullerutredningen visar att den befintliga och tillkommande bebyggelsens 
gavlar mot Sandviksgatan och Södra hamnleden i vissa lägen utsätts för bullerni-
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våer som överskrider 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad.  

Detta innebär att planlösningar och lägenhetsstorlekar behöver beaktas för att till-
skapa en lösning som förhåller sig till gällande riktvärden. I syfte att säkerställa 
att riktvärdena för bostäder och uteplats beaktas och innehålls regleras bostads-
bebyggelsen med följande planbestämmelse: 

• Bostäderna ska utformas avseende trafikbuller så att 60 dBA ekvivalent 
ljudnivå (frifältsvärde) vid bostadsfasad inte överskrids. Om detta inte är 
möjligt ska minst hälften av bostadsrummen i varje bostad få högst 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå vid fasad samt högst 70 dBA maximal ljudnivå vid 
fasad kl. 22.00–06.00 (frifältsvärden). Bostäder upp till 35 kvm får högst 65 
dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsfasad (frifältsvärde). 
 
Ljudnivån vid minst en uteplats i anslutning till bostäder inte överskrider 
50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. Maximal ljudni-
vå får överskridas med högst 10 dBA fem gånger per timme kl. 06.00–22.00.

Utredningen visar även att etableringen av de nya byggnaderna inte försämrar 
bullersituationen för den omgivande bebyggelse i avseende ekvivalent och maxi-
mal ljudnivå.

De trafikflöden längs Sandviksgatan som bullerutredningen baseras på kommer 
att uppdateras efter samråd, detta med grund i att gatans utformning har föränd-
rats efter att den senaste mätningen genomfördes. Detta innebär att också buller 
beräkningen kommer att uppdateras.

6.3. Miljökvalitetsnormer 

6.3.1. Vatten

Recipient för dagvatten är yttre Lulefjärden som är kustvatten med måttlig eko-
logisk status men uppnår ej god kemisk status enligt VISS. Detaljplanens genom-
förande bedöms inte påverka status för Yttre Luleåfjärden negativt eller leda till 
att miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet överskrids.

6.3.2. Luft

Genomförande av detaljplan bedöms medföra en marginell ökning av trafik givet 
den låga exploateringen och bedöms inte medföra till att miljökvalitetsnormer för 
luftkvalitet överskrids.

6.4. Hälsa och säkerhet

6.4.1. Åtkomst räddningsfordon

Räddningstjänstens framkomlighet i området ska beaktas. Det ska finnas två 
av varandra oberoende vägar in till byggnaderna i området så att räddnings-
tjänsten har framkomlighet om den ena vägen skulle spärras av tex en brand.
Räddningstjänstens tillgänglighet säkerställs i bygglovsskedet.
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7. Genomförande
7.1. Organisatoriska frågor

7.1.1. 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.

7.1.2. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän platsmark.

7.2. Fastighetsrättsliga frågor 
Detaljplanen medför att delar av kommunal fastighet Innerstaden 2:1 plan-
läggs för kvartersmark för bostäder [B]. Kvartersmarken ska överföras genom 
fastigshetsreglering, i enlighet med detaljplanens gränsdragningar, från fast-
igheten Innerstaden 2:1 till fastigheten Öringen 6. Marken överlåts genom för-
säljning. Den berörda marken utgörs av delar av Blomqvistgatan, samt delar av 
Sandviksgatan som idag är planlagda för gata eller torg enligt gällande detaljplan  
A373.  
 
Ledningsrätter 
Under Blomqvistgatan finns underjordiska ledningar tillhörande Luleå en-
ergi AB, Luleå kommun och Skanova. I detaljplanen regleras marken med 
planbestämmelse [u1] ”Markreservat för allmänna underjordiska ledningar”. 
Bestämmelsen [u1] innebär att bygglov inte kan beviljas inom området samt att 
en ledningsrättsupplåtelse inte strider mot detaljplanen. I samband med övriga 
fastighetsbildningsåtgärder ska ledningsrätt tillskapas för den kommunala vat-
ten- och avloppsledningen.

Luleå kommun ansöker om lantmäteriförrättning för fastighetsreglering och 
ledningsrättsupplåtelse och fastighetsägaren till Öringen 6 står för förrättnings-
kostnaden.

7.3. Ekonomiska frågor

7.3.1 Planekonomi 

Planavgift tas ut vid bygglovsansökan enligt gällande taxor. Exploatören er-
lägger eventuella avgifter för lagfart, bygglov, el- och fjärrvärmeanslutning, 
VA-anläggningsavgift m.m. enligt gällande taxor. Detaljplanens genomförande 
medför en kommunal intäkt då delar av fastigheten Innerstaden 2:1 planläggs 
som kvartersmark för bostäder [B]. Marken överlåts genom försäljning och över-
förs genom fastighetsreglering. Marköverföringen kommer ske från fastigheten 
Innerstaden 2:1 till fastigheten Öringen 6. Detaljplanen är inte förenad med några 
kommunala kostnader.
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8. Medverkande i projektet 
Detaljplanen har tagits fram av Stadsbyggnadsförvaltningen i samarbete med 
andra kommunala förvaltningar och konsulter. Utredningar i planarbetet har 
utförts av företagen AFRY, Sweco och WSP, se avsnitt 1.4.2. Utredningar och un-
derlag.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Avdelning stadsplanering och infrastrukturdrift 2022-03-09

Frida Lindberg  Magnus Johansson  Ruben Norén Selberg

Planchef   Planarkitekt   Planarkitekt
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Bild 40. Ekvivalent ljudnivå vid fasad, (WSP 2022). 

Bilaga 1. Utsnitt ur bullerutredning. 



31

Bild 41. Maximal ljudnivå vid fasad, (WSP 2022).


