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Inledning
Syfte och bakgrund
Syftet med detaljplanen är att med hänsyn till områdets kulturmiljö skapa förut-
sättningar för förtätning genom att på de berörda fastigheternas innergård upp-
föra en gårdsbyggnad som ska möjliggöra bostäder och hotellverksamhet med 
fokus på längre vistelse. 

Exploatören Galären förvärvade ena halvan av planområdet (Flundran 6) för 
ungefär 2 år sedan. Flundran 7 har varit i deras ägo sedan tidigare. Galären ser 
möjligheter till förtätning av kvarteret och har genomfört liknande projekt i Luleå 
på flera platser som också innefattat nedgrävda parkeringsgarage. Galären har 
sökt planbesked för att uppföra ett gårdshus i tre våningar som sträcker sig över 
båda fastigheterna med garage i källarplan. 

Plandata

Planområdets läge och areal

Planområdet utgörs av fastigheterna Flundran 6 och 7 som är belägna längs 
Stationsgatan inom kvarteret Flundran direkt söder om parken Floras kulle. 
Planområdet är cirka 2800 m².

Markägoförhållanden

Fastigheterna ägs privat. 

Översiktskarta. Planområdet i rött. 
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Planprocessen

Planförfarande

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

Samråd. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och syn-
punkter som berör planförslaget i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. Dialog 
förs med länsstyrelsen, berörda myndigheter och kommuner, kända sakägare 
och boende, föreningar, allmänhet med flera. Syftet med samrådet är att för-
bättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Samrådsredogörelse. Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter 
i en samrådsredogörelse. Handlingarna revideras då det bedöms vara rele-
vant. Samrådsredogörelsen ingår inte formellt i processen, men bedöms öka 
tydligheten inför granskningen. 

Underrättelse och granskning. Innan planen antas ska kommunen låta 
förslaget till detaljplan granskas under 3 veckor. Inför granskningen ska 
kommunen underrätta dem som berörs av förslaget, exempelvis sakägare, 
boende och övriga som har yttrat sig under samrådet om förslaget till de-
taljplan. Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra detta skriftli-
gen. Efter granskningen kan kommunen endast göra mindre ändringar av 
planförslaget. Om förslaget ändras väsentligt efter granskningen ska en ny 
granskning genomföras. 

Granskningsutlåtande. Efter granskningstiden sammanställs inkomna 
synpunkter tillsammans med kommunens förslag till revideringar i ett 
granskningsutlåtande. Även synpunkterna från samrådet ska inkluderas i 
granskningsutlåtandet om dessa inte sammanställts tidigare. Handlingarna 
revideras då det bedöms vara relevant. 

Antagande. Detaljplanen antas av beslutande nämnd. 

Laga kraft. Om inget överklagande inkommit 3 veckor efter antagandet 
vinner detaljplanen laga kraft. Bygglov kan därefter ges.

Planprocessen (aktuellt steg i processen redovisas med rött).
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Tidplan

Enligt preliminär tidplan beräknas detaljplanen ställas ut för samråd under andra 
kvartalet, 2022 och för granskning under kvartal tre, år 2022. Detaljplanen be-
döms kunna antas under tredje kvartalet år 2022.  

Handlingar

Planhandlingar

• Plankarta med bestämmelser
• Planbeskrivning (denna handling)

Plankartan och planbestämmelserna är juridiskt bindande. Planbeskrivningen 
utgör komplement till plankartan och planbestämmelserna, men saknar egen 
rättsverkan.

Övriga handlingar 

Under planarbetet har dessutom följande handlingar upprättats:

• Undersökning om betydande miljöpåverkan
• Grundkarta
• Fastighetsförteckning
• Samrådsredogörelse (efter genomfört samråd)
• Granskningsutlåtande (efter genomförd granskning)

Utredningar som bifogas 

• Solstudie Flundran, Galären, 2021-01-29

Övriga utredningar (som inte bifogas)

Utredningar som tagits fram till planförslaget och finns tillgängliga på kommu-
nens hemsida under framtagandet av detaljplanen men inte biläggs.

• Hållbarhets PM - Förtätning av Luleå centrum, Flundran 6 och 7, Galären, 
2021-03-02
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Tidigare ställningstaganden
Planer

Översiktsplan

Just nu pågår ett arbete med att ta fram en ny, kommunomfattande översiktsplan. 
I den pekas det berörda planområdet ut för tät struktur bestående av centrum-
verksamhet, bostäder och handel. Översiktsplan 2021 antogs av kommunfull-
mäktige den 27 september 2021 men har överklagats varför det fortsatt är över-
siktsplan 2013 som gäller.

Översiktsplanen har till syfte att ge tydliga långsiktiga mål för en utveckling mot 
ett hållbart Luleå och Översiktsplan 2013 består av sex övergripande program 
som redovisar vad Luleå kommun prioriterar fram till år 2050. 

Planeringsinriktningen för centralorten är övergripande att stadsbygden ska byg-
gas inåt istället för att glesas ut ytterligare. Inom centrala Luleå där planområdet 
ligger förordas en tät struktur med stadsmässig karaktär med primärt funktioner 
som bostäder, kontor, handel samt gatustruktur, parker och fritidsanläggningar. 
Bebyggelsen ska planeras så att förutsättningarna för kollektivtrafik, gång och 
cykelförbindelser samt möjlighet till fjärrvärmeförsörjning är mycket goda.

Värdefulla byggnader och kulturmiljöer i centrum ska bevaras. Ny-, om- eller 
tillbyggnader i anslutning till äldre bebyggelse ska anpassas till befintlig miljö 
beträffande gestaltning, placering och höjder.

Parkeringsplatser ska så långt som möjligt förläggas under marknivå. Utrymme 
för gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras gentemot gatuparkeringar. 
Parkeringsnorm ska tillämpas.

En utveckling enligt aktuellt planförslag bedöms vara förenligt med översiktspla-
nens intentioner samt den fortsatta inriktningen för utvecklingen av innerstaden.

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen för centrum (Utvecklingsplan Centrum) är 
under framtagande. Utvecklingsplanen ställdes ut för granskning under 2021. 
Ambitionen är att planen ska resultera i: 

• Nya bostäder och arbetsplatser
• Ett levande stadsliv och en mötesplats för alla
• En hållbar livsstil och ett hållbart resande

Luleå förändras ständigt. Staden växer och många vill bo och jobba mitt i cen-
trum. Centrum ska vara en trygg och hållbar stadskärna med fler arbetsplatser, 
mötesplatser och bostäder, med levande handel, kultur och grönska. Planen 
vägleder och pekar ut en riktning för hur Centrum ska utvecklas under de kom-
mande 20 åren. Ett Centrum att vara stolt över och trivas i.

Planområdet ligger inom det område som pekas ut som Innerstaden som är 
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Luleås centrum för handel och evenemang. Bebyggelsen i Innerstaden har en 
stor variation i ålder, placering på tomten, material, höjder och färgsättning. I 
Innerstaden finns stora möjligheter till förtätning genom påbyggnad av befintliga 
hus och bebyggelse av obebyggd kvartersmark. 

Planförslaget bedöms förenligt med intentionerna i utvecklingsplanen för cen-
trum. 

Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Planområdet är sedan tidigare detaljplanelagt. Planområdet berörs av gällande 
detaljplan för: 

• Kvarteret FLUNDRAN (PL46) som vann laga kraft 1990 och anger hotell och 
bostäder i 3 våningar för de aktuella fastigheterna. En största bruttoarea för 
hotell inom Flundran 7 regleras till 900 m² och minsta bruttoarea regleras 
inom Flundran 6 till 250 m² och 190 m² i den norra respektive södra byggrät-
ten. På Flundran 7 regleras att marken får byggas under med planterbart bjäl-
klag. Genom prickad mark i detaljplanen regleras en öppning från Flundran 6 
till den i norr intilliggande fastigheten Flundran 3. Del av gällande detaljplan 
kommer att upphävas i och med att den nya detaljplanen vinner laga kraft.
Gällande detaljplan har ingen genomförandetid kvar.

Planen berör gällande planer enligt nedan:

Nr Aktnr Namn Laga kraft
PL46 P1990-131 Kvarteret FLUNDRAN 1990

Utdrag ur gällande detaljplan. Planområdet markeras ungefärligt med rött. 
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Kommunala beslut i övrigt

Planuppdrag

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 juni 2020 §110 att ge stads-
byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för Flundran 6 
och 7. 

Riksintressen
Planområdet berörs av och/eller angränsar följande riksintressen:

• Riksintresse för totalförsvaret (3 kap 9 § miljöbalken) stoppområde för höga 
objekt, område med särskilt behov av hinderfrihet och MSA-området för 
luftrum.

• Riksintresse för rörligt friluftsliv (4 kap 2 § miljöbalken) Norrbottens kust och 
skärgård.

• Riksintresse för kommunikationer (3 kap 8 § miljöbalken) planerad järnväg, 
Norrbotniabanan och flyghinderinfluensområde för Luleå flygplats. 

Detaljplanen innebär inga särskilt höga objekt, inga tydliga risker kopplade till 
närliggande anläggningar och bedöms inte utgöra ett hinder för utvecklingen av 
Norrbottens kust och skärgård varför inget av riksintressena bedöms påverkas 
till följd av detaljplanens genomförande. 

Strandskydd
Detaljplanen berörs inte av strandskydd. 

Kulturvärden
Kvarteret Flundran berörs av bebyggelse som klassats som kulturhistoriskt 
intressant vilket innebär byggnader som har en stark och tydlig karaktär med 
komponenter och detaljer typiska för sin arkitektoniska tidsepok. Byggnaden/
byggnaderna är representanter för sin tidsperiod och symboler för stil, ideal och 
tillkomstperiod. Genom bestämmelser i detaljplanen har kommunen möjlighet 
att skydda ett områdes kulturvärden och ange hur ett område kan utvecklas och 
förändras utan att kulturvärdena skadas. Under avsnittet Kulturhistorisk värdefull 
miljö beskrivs kulturvärdena ytterligare samt hur planförslaget tagit hänsyn till 
och anpassats till dessa. 

Befintlig huvudbyggnad inom Flundran 6 (idag Amber hotell) uppfördes 1899 
som bostadshus. 1986 byggdes huset om till hotell. Vid ombyggnaden togs 
hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värde, bland annat bibehölls den vackra 
portalen mot Stationsgatan. Byggnaden har tydliga arkitektoniska värden och 
får inte förvanskas men är inte särskilt utpekad i kommunens bebyggelseinven-
tering. Inom fastigheten Flundran 5 finns däremot ett äldre gårdshus med tids-
typisk utformning från Luleås äldre samhälle som pekas ut i bebyggelseinvente-
ringen. Gårdshuset karaktäriseras av en stor omsorg om detaljer som till exempel 
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profilerade taksparrar och dekorativt utformade foder kring fönster och dörrar. 
Byggnaden tillkom troligtvis i samband med att huvudbyggnaden på fastighe-
ten uppfördes. Den är mycket välbevarad med många byggnadsdelar i original. 
Färgsättningen har troligtvis förändrats genom åren för att passa ihop med den 
tillhörande huvudbyggnadens plåtfasad. Tillsammans berättar de båda husen om 
livet på gården och förstärker de båda byggnadernas individuella värden. 

Ur Luleås bebyggelseinventering (2015-2016). Planområdet markeras med rött. Gårdshuset på fastigheten 
Flundran 5 pekas ut som kulturhistoriskt intressant (blå markering). 

Gårdshuset på Flundran 5 som pekats ut som kulturhistoriska intressant i kommunens bebyggelseinventering. 

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.
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Planområdet omfattas av miljökvalitetsnormer för luftkvalitet och vattenkvalitet. 
Miljökvalitetsnormen avseende omgivningsbuller omfattar kommuner med fler 
än 100.000 invånare eller vägar, järnvägar eller flygplatser med en viss trafik-
täthet. Luleå kommun omfattas inte av den framtagna miljökvalitetsnormen då 
kommunen inte uppnår den befolkningsmängd som är gränsen för att normen 
ska gälla och trafiktätheten på närliggande vägar är inte tillräckligt hög. Det finns 
därmed inte något formellt krav på bullerkartering.

Aktuellt planförslag bedöms inte påverka miljökvalitetsnormen för utomhusluft 
då den marginella ökning av trafik som planförslaget bedöms medföra inte är av 
sådan omfattning att påverkan förväntas ske.

Miljökvalitetsnormer för vatten och planens eventuella inverkan på dem beskrivs 
närmare i avsnittet Konsekvenser, Miljökvalitetsnormer.

Bedömning av betydande miljöpåverkan
Kommunen ska enligt 6 kap 5 § miljöbalken undersöka om genomförandet av 
planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpå-
verkan. Enligt 6 kap 6 § miljöbalken ska undersökningen identifiera omständig-
heter 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 § miljöbalken.

Kommunens bedömning

Kommunens bedömning är att detaljplanen inte medger verksamheter eller åt-
gärder som kräver skydd eller tillstånd enligt miljöbalken. Den föreslagna mar-
kanvändningen i förslag till detaljplan bedöms inte heller medverka till att någon 
miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken överskrids. Kommunen konstaterar 
att ingen av de förutsättningar som alltid medför att en konsekvensbeskrivning 
ska upprättas föreligger i denna plan. Kommunens samlade bedömning är att 
detaljplanen inte riskerar att påverka aspekter som är av sådan karaktär att risk 
för betydande miljöpåverkan föreligger. En strategisk miljöbedömning har därför 
inte upprättats.

Undersökningen samråds med länsstyrelsen i samband med samrådet för plan-
förslaget.
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Förutsättningar och förändringar
I detta avsnitt redovisas samlat under varje rubrik detaljplanens förutsättningar 
följt av förändringar och tänkbara konsekvenser.

Bebyggelse
Kvarteret är i huvudsak bebyggt. Bebyggelsehöjden varierar mellan 2-4 våning-
ar med byggnader från olika tidsepoker. Inom planområdet finns på Flundran 
6 en träbyggnad från 1890- talet som inrymmer hotell och på Flundran 7 står en 
vinkelbyggnad från 1950-talet, senare utbyggt på 1980-talet, som används för 
både bostäder, hotell och restaurang. Bebyggelsen inom kvarteret Flundran är 
generellt uppförda i gatuliv med ett slutet byggnadssätt. Längs Stationsgatan är 
bebyggelsen något öppnare vilket skapar in- och utblickar mellan gata och inner-
gården. Innergården inom planområdet är till största del hårdgjord och används 
till viss del för markparkering. Planområdet och dess närmsta omgivning är 
planlagt för bostäder, hotell, kontor samt i viss mån för centrumverksamhet. 

Planområdet (fastigheterna Flundran 6 och 7) markeras ungefärligt med rött. Flygfoto tagit mot söder. 

Planförslag 

Planförslaget möjliggör för [B] – bostäder och [O] – tillfällig vistelse. 

Användningen bostäder [B] avser boende med varaktig karaktär. I 
användningen ingår vanliga bostäder och olika typer av kategoribo-
städer som till exempel studentbostäder och seniorbostäder. Även 
gruppbostäder och liknande typer av boenden som innefattar viss 
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omsorg kan ingå, om inte vårdinslaget är för stort. I användningen in-
går bostadskomplement av olika slag till exempel garage, parkering, 
tvättstuga, gästlägenhet, lekplats och miljöhus för flerbostadshus.

Användningen tillfällig vistelse [O] avser tillfällig övernattning på 
hotell, vandrarhem, pensionat eller liknande. I användningen ingår 
också lägenhetshotell. Även sådan verksamhet som kompletterar 
den tillfälliga vistelsen, som till exempel parkering, kontor, butiker, 
restaurang, spa, gym och lekplats ingår. Även de personalutrymmen 
som behövs ingår.

Illustration av planerad bebyggelse. Källa: Stark arkitekter och Galären. 

För befintlig bebyggelse inom planområdet som uppgår till 3-4 våningar regleras 
högsta nockhöjd till +22,5 respektive +26 meter över angivet nollplan. Höjden 
speglar bebyggelsens befintliga volymer och möjliggör ingen utbyggnad. 

Den kompletterande gårdsbebyggelsen i kvarteret tillför möjlighet till nya bostä-
der och verksamheter med större täthet i innerstaden. Förtätningen ställer höga 
kvar på utemiljöns kvaliteter och detaljrikedom. Hotell tillför spännande verk-
samhet, liv och rörelse.

De nya byggnadsvolymerna anpassas i höjd till angränsande bebyggelse, in-
fallande solljus och skuggbildningar. Gårdsbyggnaden regleras generellt med 
en högsta nockhöjd om 11 meter, vilket möjliggör 3 våningar. En mindre länk 
i byggnadens centrum får uppföras till en högsta nockhöjd om 13 meter vilket 
möjliggör ytterligare en våning. Det högre partiet skapar förutsättningar för en 
ökad tillgänglighet i trapphus och rörelser till och från den planerade takterras-
sen. 

Syftet är att säkerställa att den tillkommande byggnaden uppförs lägre än befint-
lig huvudbebyggelse för att inte bryta siktlinjer och sticka upp ovan omkringlig-
gande byggnader. Att den tillkommande byggnaden på innergården är under-
ordnad huvudbebyggelsen bedöms viktig för att säkerställa kvarterets struktur 
och kulturmiljövärden. 



13

Sektionsritning av den tillkommande byggnadens högsta del. Vinkel från Hermelinsgatan (väster) med befintlig 
byggnad inom Flundran 6 till höger. Källa: Stark arkitekter och Galären. 

Sektionsritning av den tillkommande byggnadens lägre höjd (3 våningar). Vinkel från Hermelinsgatan (väster) 
med befintlig byggnad inom Flundran 6 till höger. Källa: Stark arkitekter och Galären. 

Sektionsritning. Vinkel från Hermelinsgatan (väster) med befintlig byggnad inom Flundran 7 till höger. Källa: 
Stark arkitekter och Galären. 
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Takplan och gårdsutformning enligt illustration från exploatören. Hela innergården på Flundran 7 och en mindre 
del inom Flundran 6 uppförs på bjälklag ovan garage. Röd linje har lagts in för att illustrera garagets utbredning. 
Källa: Galären

Befintlig byggnad på fastigheten Flundran 6 regleras med varsamhetsbestäm-
melser för fasadmaterial och fasadkulör [k₁], listverk och fasaddetaljer [k₂] samt 
karaktärsdrag och anmärkningsvärda byggnadsdetaljer [k₃]. Därtill regleras riv-
ningsförbud [r₁]. Läs mer om varsamhetsbestämmelserna och rivningsförbudet 
under avsnittet Kulturhistoriskt värdefull miljö.   

I syfte att säkerställa att tillkommande byggnad utformas med hänsyn till kultur-
miljön på fastigheten Flundran 6 regleras att fasader som angränsar mot kultur-
miljön ska utformas med ljusa kulörer [f₁].

Ett uppglasat transparent trapphus kan tillföra kvaliteter genom att dela upp de 
olika volymerna, ge ljus, trevnad och trygghet som tillför ytterligare liv till gårds-
miljön. En genomgående portik kan tillskapas genom kvarteret i framtiden vilket 
innebär ett kommunikationsstråk som ansluter mot Floras kulle. 

I plangräns i öster (mot Flundran 5) regleras att 4 meter inte får bebyggas [prick-
mark], detta för att säkerställa ett "släpp" mellan den nya byggnaden på planom-
rådets innergård och gårdsbyggnaden på fastigheten Flundran 5 som bedöms ha 
högt kulturhistoriskt värde. Avståndet är viktigt ur brandsskyddshänsyn samt 
för att säkerställa att byggnader ska kunna skötas från den egna fastigheten.

Infart mellan befintliga byggnader på fastigheterna Flundran 6 och 7 samt inn-
ergården får inte bebyggas [prickmark]. För att säkerställa att marken kan un-
derbyggas med underjordiskt garage regleras detta genom [b₁] inom delar av 
prickmarken. Det underjordiska garaget avses uppföras i fastighetsgräns mot 
Flundran 3 och cirka 17 meter brett för att säkerställa utrymme för två rader 
parkeringsplatser samt tillräckligt avstånd mellan dessa. Detaljplanen möjliggör 
detta. 
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Friytor

Att skapa möjligheter för god boendemiljö i tät kvartersstruktur kräver en hel-
hetssyn på tillgängliga friytor inom bostadens närhet. Om möjligheterna är 
begränsade inom kvartersmarken kan områden i den offentliga miljön utgöra 
ett komplement. Närhet till offentliga friytor utesluter dock inte behovet av en 
bostadsnära friyta för de boende och framförallt för barnens möjlighet till lek. I 
centrala Luleå finns ett antal mer eller mindre anlagda parker som kan komplet-
tera friytan som återfinns inom planområdet. Offentliga miljöer (Floras kulle och 
Järnvägsparken) nås inom cirka 150 meter från planområdet. 

Friytor inom planområdet består i nuläget, till stor del av hårdgjorda ytor med 
få gröna inslag. Värden och kvaliteter för lek och rekreation är begränsade. 
Detaljplanen möjliggör totalt cirka 2 000 m² BYA. Mark som inte får bebyggas 
[prickmark] uppgår till totalt cirka 800 m² och ska inrymma dels friyta dels ang-
öringsväg samt, i viss mån, utrymme för parkering. Enligt plan- och bygglagen 
ska det på eller i närheten av en tomt som utformas för bostäder finnas tillräckligt 
stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte finns tillräckliga 
utrymmen för att ordna både friyta och parkering ska det i första hand ordnas 
friyta.

Det underjordiska garaget avses utökas med ytterligare platser vilket ger förbätt-
rade möjligheter för friytor, uteplatser och planteringar. Avsikten är att kom-
plettera gårdsmiljön med en generös gemensam takterrass (cirka 250 m²) samt 
sedumtak på övriga takytor för att skapa en attraktiv och grön utemiljö. 

Om friytan placeras på bjälklag ska bjälklagskonstruktionen tåla en belastning av 
växtbädd, dränering-, vattenhållnings- och konstbevattningssystem samt lekred-
skap [b₂]. Detta för att säkerställa friyta med hög kvalitet. Genom regleringen 
möjliggörs också förutsättningar för fördröjning och omhändertagande av dag-
vatten.

Med hänsyn till att det finns begränsade ytor för att anordna friyta inom planom-
rådet ska de ytor som inte tas i anspråk för bebyggelse utformas med särskilt hög 
kvalitet och barns behov ska särskilt beaktas. Med särskilt god kvalitet menas att 
goda möjligheter för sociala möten och aktiviteter, lek respektive avkoppling, till-
skapas och anpassas till det avsedda antalet boende i kvarteret. Friytan bör ha ett 
skyddat läge för buller och avgaser samt innehålla buskar och träd för god rums-
verkan och möjlighet att följa årstidsväxlingarna. Planteringar och annat som kan 
tillföra kvaliteter till utomhusmiljön innebär också att grönytefaktor ökar vilket 
bedöms positivt för kvarteret och området i stort.

Grönstruktur och rekreation

Luleå kommun antog i februari 2020 Grönplan Luleå som är ett vägledande 
planeringsunderlag för att säkerställa Vision Luleå 2050 för en hållbar kommun 
samt en attraktiv plats att bo och verka i. Den centrala stadsstrukturen på cen-
trumhalvön bedöms över lag ha låga gröna värden med undantag för parker och 
strandnära områden. 
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Inom kvarteret Flundran finns begränsat med grönytor och den del som tas 
i anspråk för exploatering har få gröna inslag varför grönytefaktorn idag be-
döms vara låg. Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra att 
andelen hårdgjorda ytor ökar men däremot bedöms den planerade tillförseln 
av gröna tak, planteringar och friyta på gårdsbjälklag och terrass bidra till att 
grönytefaktorn ökar. Direkt norr om kvarteret Flundran ligger parken Floras 
kulle. Parken är en välbesökt mötesplats i staden och här finns också en populär 
lekplats. På andra sidan Prästgatan från planområdet, närmast centralstatio-
nen, finns Järnvägsparken. Parken består av en stor öppen gräsyta med inslag 
av träd som skyddande barriär mot Prästgatan. Till skillnad från Floras kulle 
finns ingen särskild utrustning eller planteringar i Järnvägsparken. Närheten till 
grönområden bedöms positivt för de tillkommande boende i planområdet. Runt 
Skurholmsfjärden finns även en gång- och cykelväg för motion och rekreation.

Stadsbild
Planområdet ligger i utkanten av den östra delen av stadshalvön, närmast 
järnvägen. Kvartersstrukturen är tydlig, och ger stadsmässighet med byggna-
der i gatuliv. Området domineras av arbetsplatser, bostäder och verksamhe-
ter. Bebyggelsehöjden varierar mellan 2-4 våningar med byggnader från olika 
tidsepoker. Omgivande bebyggelse tvärs över Stationsgatan och Hermelinsgatan 
är två till tre våningar. Vissa med hög sockel. Kvarteret Flundrans bebyggelse 
mot gatan utgörs av enskilda solitära byggnader med småstadskaraktär snarare 
än tät innerstadskaraktär. De befintliga gårdshusen i kvarterets inre delar anslu-
ter också till denna karaktär. Gårdsbyggnaderna är låga. Med hänsyn till kvarte-
rets struktur och att det finns byggnader med utpekat högt kulturhistoriskt värde 
bör byggnader i kvarterets inre vara lägre än husen i gatuliv. Gårdshus, enskilda 
eller i längor, bedöms inte motstridigt den befintliga kvartersstrukturen och ka-
raktären. 

Definitionen av gårdshus kan göras olika. I beaktande av att området betraktas 
som kulturhistoriskt intressant bör definitionen av gårdshus tolkas utifrån ett 
kulturhistoriskt perspektiv. Ett gårdshus är ett komplement till huvudbyggnaden 
och underordnar sig byggnad i gatuliv både utseendemässigt och höjdmässigt. 

Exploateringen som planförslaget medger bedöms kunna smälta in i den befint-
liga strukturen och möta den äldre bebyggelsen. Förtätningen som planförslaget 
medger bedöms på ett tillfredsställande sätt kunna möjliggöra ytterligare bo-
städer och friytor som kan bidra till att uppfylla miljömålet om en god bebyggd 
miljö. Det högre partiet i gårdsbyggnadens mitt placeras i öppningen mellan 
befintlig bebyggelse vilket innebär att påverkan på siktlinjer i det befintliga 
tanklandskapet minimeras. Med hänsyn till att kvarteret redan är omgärdat 
av byggnader och den tillkommande byggnaden underordnas husen i gatuliv, 
bedöms exploateringen inte innebära någon påtaglig risk för inverkan på stads-
bilden. 
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Kulturhistorisk värdefull miljö

Skydd av kulturvärden  

Enligt plan- och bygglagen kan kommunen genom varsamhetsbestämmelser 
[k] eller via bestämmelser om skydd av kulturvärden [q] reglera att bevaran-
devärda byggnader och detaljer ska bibehållas. Varsamhetsbestämmelserna 
[k] utgör endast en precisering av de generella varsamhetskraven som gäller 
enligt lagen varför dessa inte utlöser någon rätt till ersättning. Det medför ock-
så en begränsning av vad som går att reglera med varsamhetsbestämmelser. 
Varsamhetsbestämmelser får inte medföra att pågående markanvändning avse-
värt försvåras. Med anledning av detta finns en begränsning av hur speciella eller 
kostnadskrävande utformningar som kan föreskrivas. Behövs reglering som går 
utöver vad varsamhetsbestämmelserna medger, kan istället bestämmelser om 
skydd av kulturvärden [q] användas. 

Bestämmelser om skydd av kulturvärden [q] ska endast användas för särskilt 
värdefull bebyggelse (4 kap. 16 § 3 och 30 § plan- och bygglagen). Om kravet att 
bibehålla vissa karaktärsdrag och värden innebär att kommunen behöver reglera 
en metod eller material som är kostnadskrävande ska bestämmelse om skydd 
av kulturvärden användas. Dessa bestämmelser ställer mer långtgående krav 
på fastighetsägaren och kan till skillnad från varsamhetsbestämmelser leda till 
ersättningsrätt. 

Reglering av kulturvärden

Aktuell detaljplan reglerar varsamhetsbestämmelser för att säkerställa den befint-
liga miljön på Flundran 6. 

k₁: fasader ska vara av trä och målas med ljusa kulörer

Fasader ska vara av trä och färgsättas med ljus kulör i enlighet med byggnadens 
ursprungliga utformning, se bild 3 nedan. Val av kulör, kvalitet samt matthet ska 
bedömas utifrån en god helhetsverkan. Plastfärg kan därmed anses vara olämp-
ligt.  

k₂: listverk och andra fasaddekorationer ska bibehållas till sin huvudsakliga 
omfattning och utformning och får inte förenklas

Den befintliga träbyggnadens utformning vad gäller snickerier och lister ska 
bibehållas till sin ursprungliga utformning se bild 2 nedan.

k₃: byggnadsverkets karaktärsdrag vad gäller överljusfönstret i porten med 
slipad glasinfattning och anmärkningsvärda byggnadsdetaljer ska bibehållas

Den befintliga träbyggnadens anmärkningsvärda byggnadsdetaljer, så som en-
tréportens överljusfönster mot Stationsgatan (bild 1 ovan) ska bibehållas till sin 
ursprungliga utformning. Skärmtaket (se bild 1 ovan) har tillkommit senare och 
omfattas inte av varsamhetsbestämmelsen. Inte heller porten i sig omfattas av 
varsamhetsbestämmelsen. 
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Foton av utformning och skyddsvärda detaljer på befintlig byggnad på Flundran 6. T.V: Bild 1: entréporten mot 
Stationsgatan med anmärkningsvärda detaljer så som överljusfönster. Skärmtak och entréporten i sig omfattas 
inte av varsamhetsbestämmelsen. T.H: Bild 2: Exempel på byggnadens utformning med snickerier och lister som 
är bevarandevärda och skyddas genom varsamhetsbestämmelsen. 

Bild 3: Den befintliga byggnaden på Flundran 6 ska utformas med träfasad i ljus kulör likt befintliga förhållanden. 

r₁: byggnad får inte rivas 

Byggnaden utgör en representativ byggnad för sin tid kring sekelskiftet 1900 och 
får inte rivas. 

Bedömningen av utformningen ska göras i bygglovsskedet med stöd av hän-
synsregler i gällande lagstiftning. I plan- och bygglagen regleras bland annat att 
bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på den avsedda marken 
på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stadsbild, kulturvärden på platsen och 



19

intresset av en god helhetsverkan (2 kap. 6 § PBL, 8 kap. 9 §, 14 § och 17 § PBL). 

Offentlig och kommersiell service
Planområdet ligger centralt i Luleå, inom nära avstånd till kommersiell och of-
fentlig service så som butiker, nöje, vård, skola, förskola och annan service. 

Trafik 
Kvarteret omges av Köpmangatan i norr, Prästgatan i öst, Stationsgatan i söder 
och Hermelinsgatan i väster. Kommunen är huvudman för gatunätet i planom-
rådets närhet. Trottoar finns längs med samtliga gator som omger planområ-
det. Längs Prästgatan finns även separerad gång- och cykelväg som är del av 
kommunens huvudnät för cykel. I Luleå är förutsättningarna för att cykla goda. 
Bebyggelsen är till största delen koncentrerad och topografin är gynnsam utan 
allt för stora höjdskillnader. 

Förutsättningarna för hållbart resande är goda för de boende samt för besökande 
till planområdet. Stadskärnan nås inom några minuter och planområdets när-
het trafikeras av stadsbuss och regionalbuss. Närmaste busshållplats finns längs 
Prästgatan cirka 100 meter från planområdet. Ca 300 meter norr om planområdet 
ligger busstationen Loet där all regional busstrafik utgår från.

In och utfarter

Entréer till befintlig bebyggelse inom planområdet finns mot Hermelinsgatan 
och Stationsgatan. Underjordiskt garage och tillkommande gårdsbyggnad ang-
örs från Stationsgatan via befintlig in- och utfart. Nedfarten till garaget (rampen) 
ansluter till gatunivå vid Stationsgatan. Detaljplanen reglerar inga förändringar 
vad gäller planområdets anslutningspunkter.

Parkering 

Inom planområdet finns idag 48 parkeringsplatser för bil (30 i garage och 18 på 
gården). Antalet parkeringsplatser innebär enligt uppgifter från fastighetsägaren 
att det finns ett överskott inom planområdet idag. 

Detaljplanen möjliggör att ytterligare bostäder och/eller hotellverksamhet kan 
uppföras inom planområdet vilket medför ytterligare behov av parkeringsplatser 
för cykel och bil. Kommunfullmäktige antog den 4 april 2016 en parkeringsnorm 
på tomtmark. Parkering för bilar och cyklar ska lösas inom den egna fastigheten 
eller inom samfälld mark. Luleå tätort är indelat i två geografiska zoner och plan-
området ligger inom zon 1. 

Där den tillkommande gårdsbyggnaden möjliggörs regleras både bostäder och 
hotell. Den totala BTA beräknas till cirka 2500 m² och kan således inrymma 
någon av användningarna bostäder (flerbostadshus), studentbostäder och hotell, 
eller, mest sannolikt, en kombination av dessa. Då fördelningen mellan använd-
ningarna inte är känd redovisas parkeringstalen för ett uppskattat scenario som 
innebär att 1760 m² BTA (våning 2-4) utgörs av bostäder (flerbostadshus eller 
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studentbostäder) och 740 m² BTA (våning 1) utgörs av hotell. 

För boende i flerbostadshus bör det finnas minst en cykelparkering per boende 
och dessutom plats för besökare. Det ska vara enkelt att parkera sin cykel, gärna 
under ett väderskydd. Även utrymmen för att parkera cykelkärror etc., bör fin-
nas. För studentbostäder bör parkeringsantalet för cykel vara högre än för övriga 
flerbostadshus. 

Användning m² BTA P-norm Antal cykelplatser
Flerbostadshus 1760 25/1000 kvm BTA 44
Studentbostäder 1760 45/1000 kvm BTA 79
Hotell 740 Särskild utredning rekommen-

deras
-

TOTALT 44-79 plaster beroende på 
bostadstyp + tillkommande 
för hotellverksamhet

På motsvarande sätt har en beräkning av bilparkeringsbehovet för aktuellt plan-
förslag genomförts och redovisas nedan.

Användning m² BTA P-norm Antal bilplatser
Flerbostadshus 1760 8/1000 kvm BTA 14
Studentbostäder 1760 5/1000 kvm BTA 9
Hotell 740 8/1000 kvm BTA 6
TOTALT 15-20 platser beroende på 

bostadstyp

Enligt kommunens parkeringsnorm genererar den utökade exploateringen 
inom planområdet ett teoretiskt behov om totalt mellan 15 till 20 bilplatser. 
Fastighetsägaren kommer efter exploatering möjliggöra totalt 64 bilplatser inom 
planområdet (54 i garage och ca 10 på gården) vilket innebär en utökning med 
totalt 16 bilplatser från dagsläget. Parkeringsbehovet bedöms därmed kunna till-
godoses med den utökning av platser som tillförs, särskilt med hänsyn till att det 
finns ett överskott av platser idag. 

Antalet cykelparkeringar behöver, enligt beräkningarna, uppgå till mellan cirka 
44-79 stycken beroende på om studentbostäder eller vanliga bostäder uppförs. 
Därtill ska behovet som hotellverksamheten medför tas med i beräkningarna. 
Parkeringsbehovet för cykel bedöms kunna säkerställas genom bland annat ett 
cirka 100 m² stort cykelförråd i det underjordiska garaget samt genom markpar-
keringar. 

Men hänsyn till planområdets lokalisering, typ av verksamhet, närhet till stadens 
centrum och till kollektivtrafik finns förutsättningar att genom gröna parkerings-
köp ge incitament för fastighetsägare att bidra till hållbara resmönster. Grönt 
parkeringsköp innebär en reducering av parkeringsnormen i utbyte mot ett ökat 
ansvarstagande hos fastighetsägaren och något som kommunen arbetar med i 
syfte att öka andelen som väljer att gå, cykla eller resa kollektivt. 

I kommunens tillämpningsanvisningar för avsteg från p-tal för bil beskrivs vilka 
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kriterier som behöver uppfyllas för möjlighet till avsteg. 

Vid bygglovsprövning ska bedömning göras utifrån rådande parkeringsnorm/
förutsättningar men sammantaget bedöms parkeringsbehovet kunna tillgodoses 
inom planområdet efter detaljplanens genomförande. 

Tillgänglighet
Att människor med olika typer av funktionsnedsättningar och i alla åldrar kan bli 
fullt delaktiga i samhällslivet, ska alltid beaktas fullt ut vid nybyggnation. Alla 
ytor ska göras tillgängliga, trygga och användbara för alla grupper av människor 
så långt det är möjligt. Detta gäller både fysisk och psykisk tillgänglighet - allt 
från den faktiska framkomligheten till val av växter som kan orsaka allergier som 
gör det svårt för vissa människor att vistas i miljön eller sådant som kan orsaka 
känslan av otrygghet, till exempel bristande belysning eller skötsel. 

Fastigheter avsedda för bebyggelse med tillhörande infarter och entréer ska 
enligt plan- och bygglagen vara användbara för personer med nedsatt rörelse- 
eller orienteringsförmåga. Detta gäller om det inte är obefogat med hänsyn till 
terrängen och förhållandena i övrigt. Ett skäl kan vara att tomter ibland innehåll-
er stora nivåskillnader och därför inte är helt enkla att göra tillgängliga. Det är 
dock viktigt att disponera tomten och placera byggnaderna så att tomterna blir så 
tillgängliga som möjligt.

Boverket byggregler (BBR) gäller för att säkerställa att en god tillgänglighet 
uppnås, både för omgivande mark och inom byggnader. Tillgänglighetskraven 
regleras inte i detaljplanen utan följs upp i kommande bygglovsskede.

Markförhållanden

Geotekniska förhållanden

Enligt SGU:s kartunderlag består marken inom området till största del av fyll-
ning ovan morän. Marken inom området är relativt plan men sluttar svagt ned 
mot Prästgatan. Höjdskillnaderna varierar ett fåtal meter från +11 m ö h närmast 
Hermelinsgatan ned mot +9 m ö h i planområdets östra del närmast grannfast-
igheten Flundran 5. Marken består av bebyggelse och hårdgjorda ytor för parke-
ring samt mindre inslag av grönyta. 

Någon geoteknisk utredning har inte genomförts som underlag till detaljplanen. 
Marken bedöms översiktligt byggbar då planområdet sedan tidigare är bebyggt. I 
projekteringsskede och vid upprättande av bygghandlingar kan den översiktliga 
geotekniska bedömningen behöva kompletteras med objektsanpassad utredning. 
Omfattningen på den kompletterande utredningen fastställs i samråd med geo-
tekniker.

Markradon

Förekomsten av markradon har inte undersökts inom planområdet. Enligt 
kommunens översiktliga radonriskkarta (Markradonutredning Luleå kommun 
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1988) ligger dock stadshalvön inte inom något känt högriskområde för radon. 
Markstrålning ska beaktas vid grundläggningen. Inom högriskområden ska 
byggnader där människor vistas mer än tillfälligt utformas ”radonsäkert”. På 
normalriskområden kan enklare åtgärder vidtas.

Förorenad mark

Ingen misstanke finns om att markföroreningar förekommer inom planområdet. 
Frågan om sanering av förorenad mark hanteras om aktuellt enligt miljöbalkens 
bestämmelser.

Vattenförhållanden

Dagvatten

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten. Huvudmannen 
för verksamhetsområdet har, enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 
ansvar för att ordna de allmänna vattentjänster som behövs för att ta hand om 
dagvattnet. Fastighetsägaren ansvarar för avvattning av det dagvatten som upp-
kommer inom fastigheten. Med avvattning avses den naturliga infiltration som 
marken klarar och de förutsättningar marken har att leda undan vattnet. 

Enligt kommunens riktlinjer ska dagvatten i första hand omhändertas lokalt, i 
andra hand fördröjas och i tredje hand ledas till kommunens nät. 

I det underjordiska garagets bjälklag finns dagvattensystem som leder bort vatten 
från denna del av planområdet (Flundran 7) till Hermelinsgatan. Planområdets 
höjdsättning innebär att vatten i övrigt rinner mot Stationsgatan och vidare till 
dagvattenbrunn i Prästgatan i det kommunala nätet. Dagvattenledningar saknas 
i gatorna i anslutning till planområdet. Stora delar av planområdet består idag 
av hårdgjorda ytor vilket begränsar möjligheterna till öppna dagvattenlösningar. 
I den mån det är möjligt att omhänderta dagvatten lokalt ska detta göras enligt 
kommunens riktlinjer. Att anlägga sedumtak eller hålla obebyggd mark genom-
släpplig är exempel på sätt som avvattning kan ske inom fastigheterna. Om nya 
anslutningar till kommunens nät ska göras  anvisar huvudmannen anslutnings-
punkt. 

Stora delar av de befintliga hårdgjorda ytorna på innergården ersätts med bygg-
nad som avses utformas med sedumtak vilket innebär förbättrade förutsättning-
ar för fördröjning av dagvatten än nuläge. Ett genomförande av detaljplanen 
bedöms därmed inte innebära att andelen hårdgjorda ytor förändras nämnvärt. 
En förbättrad dagvattenhantering bedöms positivt även för befintliga byggnader 
inom planområdet. 

Snöhantering

Fastighetsägaren ansvarar för snöhanteringen inom planområdet. Kommunen 
ansvarar för snöröjning av det omgivande gatunätet. 
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Hälsa och säkerhet

Skyfall och översvämningsrisker

Länsstyrelsen Norrbotten har som ett led av klimatförändringar låtit ta fram 
skyfallskartering för länets kommuner och tätorter. Skyfallskarteringen (se figur 
nedan) visar att det inom kvarteret Flundran finns ett fåtal lågpunkter. Dessa är 
lokaliserade i kvarterets norra delar närmast Köpmangatan samt inom planom-
rådets innergård mot Hermelinsgatan. I lågpunkterna finns viss risk för att vatten 
ansamlas vid skyfall. 

En planerad och genomtänkt höjdsättning inom planområdet är av betydelse för 
att minska risken för skador på fastigheter och infrastruktur vid extrema neder-
bördshändelser. I övrigt bedöms inte ett genomförande av detaljplanen medföra 
några särskilda åtgärder för att hantera översvämningsrisken lokalt på området. 
Marknivåerna i hela kvarteret ligger över de marknivåer som anses som riskfyll-
da i Luleå kommuns Riktlinjer för klimatanpassning, 2015. Därför bedöms det 
inte finnas någon risk för översvämningar från höga vattenstånd från havet eller 
älven. 

Utdrag skyfallskartering för Luleå 100 års regn, planområdet markeras ungefärligen med rött (Källa: Länsstyrel-
sens webbgis).

Åtkomst räddningsfordon

Framkomligheten för räddningstjänsten till och från planområdet bedöms 
som god. Brandpost finns längs Stationsgatan i anslutning till planområdet. 
Brandvattenförsörjningen bedöms tillfredsställd och ett genomförande av de-
taljplanen medför inga förändringar kopplat till brandvattenförsörjning. 

Byggnaders utformning och räddningstjänstens behov av åtkomst, framkomlig-
het till brandposter och släckvatten beaktas därutöver i samband med bygg- och 
markprojektering i enlighet med gällande regler.
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Skyddsrum

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB:s, skyddsrumskarta 
finns det ett skyddsrum inom fastigheten Flundran 7 som inrymmer 60 personer. 

Trafikbuller

Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216/2017:359), vilken 
tar stöd i 9 kap. 12§ miljöbalken (skydd mot olägenheter för människors hälsa), 
innehåller bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar 
och flygplatser vid bostadsbyggnader. Bestämmelserna ska tillämpas vid bedöm-
ningen av om kravet på förebyggande av olägenhet för människors hälsa i plan- 
och bygglagen är uppfyllt i planläggning, bygglov och förhandsbesked. 

Buller från spårtrafik och vägar bör inte enligt förordningen överskrida: 

1. 60 dBA ekvivalentnivå (medelljudnivå under en given tidsperiod) vid 
fasad respektive 65 dBA ekvivalentnivå för en bostad om högst 35 m² 

2. 50 dBA ekvivalentnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

3. 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

Boverket tillsammans med SKL (Sveriges kommuner och landsting) har tagit 
fram en skrift (Hur mycket bullrar vägtrafiken?) som visar två metoder för att över-
siktligt kunna bedöma ekvivalenta (genomsnittliga) bullernivåer. Båda metoder-
na förutsätter att det finns uppgifter om: 

• Trafikmängd (antal fordon per dygn) 
• Skyltad hastighet (km/h) 
• Avstånd mellan väg och mottagare (meter)

Enligt trafikmätningar i området uppgår ÅDT till några tusen fordon upp till 
cirka 8000 fordon. Prästgatan, öster om planområdet, är den mest trafikerade och 
har en skyltad hastighet på 30 km/h. Avståndet till Prästgatan från närmsta bo-
stadsbebyggelse inom planområdet är cirka 50 meter. Enligt dessa uppgifter be-
räknas gällande riktvärden för buller vid bostäder klaras enligt Boverkets modell 
då nivån ligger under 55 dBA. Buller från kringliggande vägar bedöms därmed 
inte vara ett problem. Tillkommande trafik bedöms vara begränsad och antas inte 
medföra att gällande riktvärden inte kan uppfyllas.

Luftkvalitet

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära betydande påverkan vad 
gäller luftkvalitet då planområdet ligger inom tätbebyggt område och tillkom-
mande trafik inte bedöms innebära påtaglig ökning jämfört med dagsläget. 
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Teknisk försörjning

Vatten och avlopp

Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
Ledningar för spill- dricks- och dagvatten ligger i Stationsgatans gatuområde och 
den omgivande gatumiljön. 

Värmeförsörjning

Planområdet är anslutet till fjärrvärmenätet. Luleå Energi AB har ledningar i den 
omgivande gatumiljön. Väster om planområdet, längs Hermelinsgatan går hu-
vudledningsnätet för fjärrvärme för vilken Luleå Energi AB innehar ledningsrätt 
25-F2002/63.1.

El-, tele- och IT-försörjning 

Luleå Energi AB försörjer fastigheten och området med ström, befintlig nätstation 
finns längs Stationsgatan i anslutning till planområdet. 

Lunet och Skanova har fiberledningar respektive teleledningar i den angränsande 
gatumiljön. Ledningar för tele och it ansluter planområdet från Stationsgatan.

Fastighetsägaren avser att uppföra solceller på tak i syfte att reducera klimatav-
trycket. 

Exploatören bekostar eventuell flytt eller förändring av befintliga ledningar. Vid 
grävarbete ska kontakt med berörda ledningsägare tas i ett tidigt skede. 

Avfallshantering

Planområdet är sedan tidigare bebyggt och befintlig lösning för hantering av 
avfall finns. Fastighetsägaren har för avsikt att förbättra avfallshanteringen i och 
med den nya exploateringen genom att skapa en gemensam avfallshantering för 
samtliga boende/verksamheter inom planområdet. Avfallshanteringen ska ske i 
enlighet med Luleå kommuns renhållningsföreskrifter.
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Konsekvenser
Miljökvalitetsnormer

MKN för vattenförekomster och havsmiljön

Vattenförekomsternas ekologiska status påverkas av dagvatten samt av hur stor 
del av vattendragets närhet som är exploaterat eller på andra sätt påverkat av 
människor. Planområdet består till stor del av hårdgjorda ytor vilket inte bedöms 
förändras nämnvärt till följd av detaljplanen. Mängden dagvatten bedöms där-
med inte öka. Föroreningsbilden bedöms inte heller påverkas negativt jämfört 
med idag. 

Fastigheterna är anslutna till kommunalt vatten och avlopp, det saknas dock dag-
vattenledningar i anslutning till planområdet. Förutsättningarna för dagvatten 
beskrivs under avsnittet Dagvatten. Utvecklingen enligt planförslaget bedöms 
inte påverka huruvida normerna för god ekologisk eller god kemisk status kan 
uppnås/upprätthållas. 

Miljömål
Syftet med de miljöpolitiska målen (prop. 2004/05:150), totalt 16 stycken (redo-
visas i tabellen nedan) är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de 
stora miljöproblemen i Sverige är lösta. Detta ska ske utan att orsaka ökade miljö- 
och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att uppnå de 
svenska miljömålen. Arbetet sker i samarbete med kommuner, näringsliv, frivil-
liga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet 
och miljön ska bli bättre. Länsstyrelsen följer också upp hur miljöarbetet går. 
Aktuellt läge går att läsa på miljömålsportalen (www.miljomal.nu).

Länsstyrelsen i Norrbottens län har konstaterat att inget av miljömålen uppnås 
till 2020 och ett åtgärdsprogram för att nå regionala miljö-, klimat- och energimål, 
fastställdes under 2018. 

Samtliga miljömål och planens bedömda inverkan på dessa:

Miljömål Planens inverkan
1 Begränsad klimatpåverkan ±
2 Frisk luft ±
3 Bara naturlig försurning x
4 Giftfri miljö x
5 Skyddande ozonskikt x
6 Säker strålmiljö x
7 Ingen övergödning x
8 Levande sjöar och vattendrag x
9 Grundvatten av god kvalitet ±
10 Hav i balans samt levande kust och skärgård ±
11 Myllrande våtmarker x



27

12 Levande skogar x
13 Ett rikt odlingslandskap x
14 Storslagen fjällmiljö x
15 God bebyggd miljö +
16 Ett rikt växt- och djurliv x

Förklaringar
+ positiv påverkan     ++ mycket positiv påverkan
- negativ påverkan    - - mycket negativ påverkan

± obetydlig positiv eller negativ påverkan   x ingen påverkan

Detaljplanens genomförande bedöms inte påverka något av miljömålen på ett be-
tydande negativt sätt. Genomförandet bedöms inte heller innebära direkt positiv 
påverkan men bedöms kunna bidra till att uppnå en god bebyggd miljö. 

Ljusförhållanden och lokalklimat
Sol- och dagsljusförhållanden är en viktig miljöfaktor i ett övervägande kallt 
klimat och solvärmen är en god energitillgång under sommarhalvåret. En skugg-
studie har tagits fram i syfte att bedöma soltillgången inom planområdet samt för 
att tydliggöra förändringar till följd av utvecklingen för omkringliggande bebyg-
gelse och vistelseytor (Stark Arkitekter 2022). Skuggstudien (se följande sidor) 
redovisar skuggförhållanden för representativa klockslag under vårdagjämning 
(20 mars) och sommarsolståndet (20 juni).

Under våren skuggas planområdet av befintlig bebyggelse redan från morgon. 
Mitt på dagen skuggas även Flundran 8 och längre fram på eftermiddagen skug-
gas i princip hela kvarteret. Efter exploatering skuggas Flundran 3 och 8 redan på 
förmiddagen och hela kvarteret skuggas vid 15. Under sommarhalvåret förväntas 
ljusförhållanden bli relativt oförändrade i kvarteret. Under morgonen bedöms 
dock skuggningen påverka den omgivande bebyggelsen något mer till följd av 
exploateringen. Solförhållandena bedöms fortsatt vara relativt goda sett till det 
centrala läget och täta bebyggelsen. 

Ökad skuggning är en konsekvens av i princip all förtätning som sker inom 
centrala delar av en stad. Det är framför allt Flundran 3 och Flundran 8 som be-
döms påverkas till följd av exploateringen. Omgivande vägar skapar ett naturligt 
avstånd vilket minimerar skuggbilden på planområdet från omkringliggande 
bebyggelse utanför kvarteret. Den ökade skuggningen som planförslaget medför 
anses inte utgöra en betydande olägenhet för de berörda och förtätning enligt 
planförslaget är i linje med kommunens övergripande planeringsinriktning för 
utveckling.
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Solstudie FLUNDRAN 20:e MARS. Källa: Stark arkitekter och Galären 2022-05-24.

Solstudie FLUNDRAN 20:e MARS BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN (Källa: Stark arkitekter och Galären 2022-05-24).

Solstudie FLUNDRAN 20:e JUNI BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN (T.V.) och EFTER EXPLOATERING (T.H.). Källa: Stark 
arkitekter och Galären 2022-05-24.
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Kulturhistoriskt värdefull miljö
I detaljplanen säkerställs de för området viktigaste karaktärsdragen genom var-
samhets- och utformningsbestämmelser [k₁] [k₂] [k₃] [f₁] för att den tillkomman-
de bebyggelsen ska smälta in i den befintliga miljön. Rivningsförbud [r₁] regleras 
dessutom för befintlig byggnad inom Flundran 6. Den tillkommande bebyggel-
sen på fastigheternas innergård regleras lägre än den befintliga bebyggelsen för 
att inte påverka struktur, stadsbild och siktlinjer. I plankartan regleras att 4 meter 
närmast fastighetsgräns i öster, mot Flundran 5, inte får bebyggas [prickmark]. 
Detta för att säkerställa ett ”släpp” mellan den tillkommande gårdsbyggnaden 
och befintligt gårdshus på Flundran 5 som bedöms ha höga kulturhistoriska 
värden. 

Sammanfattningsvis bedöms detaljplanen ta hänsyn till befintliga värden i den 
omfattning som krävs för att inte påverka den värdefulla miljön som kvarteret 
och enstaka byggnader besitter. 

Befintlig byggnad på Flundran 6 som omfattas av varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud i detaljplanen 
och som den tillkommande gårdsbyggnaden ska utformas med hänsyn till. 

Sociala aspekter
Detaljplanen möjliggör ytor för lek, samvaro och planteringar på den gemensam-
ma innergården. Gårdens yta är begränsad varför en genomtänkt utformning 
är viktig för att skapa kvalitativa vistelseytor. En takterrass bedöms kunna få 
bättre tillgång på solljus än den befintliga innergården har med hänsyn till den 
omgivande bebyggelsen. Fler boende och verksamheter i området medför att fler 
rör sig i kvarteret vilket kan verka positivt på den sociala hållbarheten i form av 
ökad trygghet. En väl genomförd förtätning med noga avvägd arkitektur och 
med många kvalitéer kan ge ökat värde för hela omgivningen som ansluter till 
planområdet. 

Planförslaget bedöms inte särskilt påverka barn och unga i någon betydande 
omfattning men detaljplanen möjliggör bostäder och hotell vilket innebär att barn 
och unga har tillgång till planområdet. Detta medför därmed även ett krav på att 
miljöer utformas för att ta hänsyn till barn och ungas förutsättningar. Tillräckliga 
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friytor ska anordnas till bostäder, och om konflikt mellan friyta och parkering 
uppstår ska friytor anordnas i första hand. Att friytan disponeras på planområ-
dets innergård innebär att barn skyddas från trafikmiljön. De omgivande par-
kytorna i form av Floras kulle och Järnvägsparken är positiva aspekter för de 
yngres utemiljöer i området. Även gång- och cykelförbindelser i området bedöms 
bidra till att skapa en god boendemiljö för barn och unga. 

Barn- och unga har inte särskilt involverats i framtagandet av detaljplanen. 
Barnperspektivet har beaktats och ett genomförande av detaljplanen bedöms inte 
medföra särskilda konsekvenser för barn och unga som kan leda till att betydan-
de negativ påverkan sker.
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Genomförande
Organisatoriska frågor

Genomförandetid

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

Tidplan för genomförandet 

Beräknat antagande för detaljplanen är vintern 2022. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

Luleå kommun ansvarar för upprättande av detaljplan och exploatören/fastig-
hetsägaren för genomförandet.

Detaljplanen reglerar ingen yta för allmän plats. 

Kommunen är väghållare för omgivande gatunät. 

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsbildning

Fastighetsreglering innebär exempelvis nybildning, avstyckning, samman-
slagning och klyvning av fastighet vilket regleras i Fastighetsbildningslagen 
(1970:988). Fastighetsreglering hanteras av Lantmäteriet genom förrättning. 

Fastigheterna Flundran 6 och Flundran 7 är under sammanslagning. 
Exploatören/fastighetsägaren ansvarar för och bekostar de fastighetsbildningsåt-
gärder som uppstår i samband med detaljplanens genomförande.

Gemensamhetsanläggningar, servitut och andra rättigheter

Ledningsrätt är en servitutsliknande rättighet att använda någon annans mark för 
ledningsändamål. Ledningsrätt kan upplåtas för ledningar för allmänna ändamål 
såsom vatten och avlopp, data och telekommunikationsledningar. Ledningsrätt 
kan endast ges av lantmäterimyndigheten. 

Luleå Energi AB innehar ledningsrätt 25-F2002/63.1 för fjärrvärmeledning som 
ligger i Hermelinsgatan i anslutning till planområdet. Ledningsrätten bedöms 
inte påverkas av detaljplanens genomförande. 

Detaljplanens genomförande innebär inget behov av någon gemensamhetsan-
läggning eller något servitut.
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Ekonomiska frågor

Planekonomi 

Exploatören bekostar upprättandet av detaljplanen. 

För övriga kostnader i samband med exploatering, till exempel projekterings-
kostnader, byggnationer och anläggningsarbeten ansvarar och bekostar berörd 
exploatör/fastighetsägare. Detta inkluderar även kostnader för eventuella flytt-
ningar av markledningar och ombyggnadsåtgärder i angränsande ytor, vilka 
härrör från exploateringen.

Avtal

Ett planavtal har upprättats mellan kommunen och exploatören.

Planavgift

Planavgift ska ej tas ut vid bygglov.

Markinlösen och ersättningsfrågor

Ingen fastighet är föremål för inlösen. 

Tekniska frågor
Hänsyn till eventuella befintliga ledningar måste tas under om- och tillbyggnad. 
Vid markarbeten ska berörda ledningsägare kontaktas för begäran om kabelan-
visning i god tid innan planerade grävningsarbeten. 

Alla ledningar inom området bör så långt det är möjligt samlas för att minimera 
antalet ledningsstråk och utbredningen av dessa.

Samråd/granskning 
Efter samråd och granskning kommer inkomna synpunkter sammanställas i en 
samrådsredogörelse respektive ett granskningsutlåtande. Handlingarna kommer 
därefter, om det bedöms vara relevant, att revideras. 

Planfrågor diskuteras under hand med berörda.
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Medverkande i projektet 
Detaljplanen har tagits fram av Tyréns genom Johanna Smedberg tillsammans 
med stadsbyggnadsförvaltningen i samarbete med andra kommunala förvalt-
ningar och konsulter. 

Solstudie för kvarteret Flundran har tagits fram av Stark Arkitekter på uppdrag 
av Galären.

Hållbarhets PM har tagits fram av Galären.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Avdelning stadsplanering 2021-06-13

Robert Eriksson Agneta Laitila 

Avdelningschef Planarkitekt

Luleå Kommun Luleå Kommun
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Bilaga 1: Skuggstudie
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