Fördjupad översiktsplan för:

KRONANOMRÅDET
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Antagen av kommunfullmäktige 2004-04-26
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1.3 Arbetsorganisation och arbetssätt

Luftvärnsregementet LV 7 lokaliserades till det aktuella planområdet i
Luleå i början på 1940-talet. 1992 flyttade den militära verksamheten till
Boden. Luleå kommun förvärvade marken och området gavs namnet
Kronan. I januari 1993 beslutade kommunstyrelsen att starta arbetet med
en fördjupad översiktsplan (FÖP) för området. Syftet var att utnyttja
detta välbelägna område för bebyggelseändamål. Ett program för FÖP
Kronan antogs av den politiska ledningsgruppen i juni 1994.

Högsta ansvarigt organ för FÖP Kronan är kommunfullmäktige
och kommunstyrelsen, som fattar beslut. En ledningsgrupp
anger mål och har ansvar för planering, styrning och kontroll av
planprojektet. En projektgrupp med kommunala tjänstemän under
ledning av stadsbyggnadskontoret har ansvarat för handläggning
och sammanställning av plandokumentet samt samordning mellan
förvaltningar och bolag.
För att tillföra planprojektet sakkunskap och ge möjlighet till insyn
och inflytande har en särskild referensgrupp bildats för planarbetet. I
gruppen har bland annat politiska partier, myndigheter, organisationer
och föreningar som kan ha intresse av planförslaget ingått.
Huvudförfattare är Bo Sundström. Kartorna har ritats av Gunilla
Heinrud och Gunvor Isaksson. Layout av Maria Hildén.

1.2 Syfte

1.4 Planens disposition

Syftet med den fördjupade översiktsplanen (FÖP Kronan) är att redovisa
kommunens mål för mark- och vattenanvändningen samt för tillkomst,
förändring och bevarande av bebyggelse inom planområdet. Planen ska
ange principer och riktlinjer för byggandet inom Kronanområdet, dvs
vara vägledande vid alla kommunala beslut som berör markanvändning
och utformning av den fysiska miljön samt beslutsunderlag för
detaljplaner och bygglov enligt plan- och bygglagen samt viss annan
lagstiftning.
Samhällsplaneringen är ett viktigt medel i dagens miljöpolitik. Den
kommunala planeringen är därför ett medel i arbetet för en god livsmiljö
och utveckling mot ett långsiktigt uthålligt samhälle. Stadsbyggandet är
här en central deluppgift. Dessa frågor ägnas särskild uppmärksamhet i
den fördjupade översiktsplanen för Kronan

Plandokumentet innehåller följande delar:

1 INLEDNING
1.1 Bakgrund

1. Inledning
2. Planeringsunderlag och överväganden
3. Planförslag. Generella och områdesvisa rekommendationer
4. Konsekvensbeskrivning
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Flygbild över Kronanområdet med plangräns och höjdkurvor.
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2 PLANERINGSUNDERLAG OCH ÖVERVÄGANDEN

Sammanfattningsvis anges här nedan genom några utdrag ur
planprogrammet vilka mål som angetts för stadsdelen Kronan.

Här redovisas de allmänna intressen samt miljö- och riskfaktorer som
kommunen anser ska beaktas vid beslut om miljöförändringar, planering
och byggande inom planområdet.

”Det övergripande målet med stadsdelen Kronan är att den ska bli
en bra boende- och arbetsmiljö med ekologiska utgångspunkter
och därigenom bidra till ökad attraktivitet för Luleå som helhet.
(...)
Några av bebyggelsens och stadsdelens egenskaper som ska
läggas särskild vikt vid under planering, utformning och byggande
är:
– resurshushållning och förebyggande miljövård; bebyggelsen
ska ges en ekologisk inriktning med anpassning till nordiskt klimat
– informations- och kommunikationsteknik; bebyggelsen bör
uppfylla höga krav på möjliga funktioner och tjänster.”

2.1 Kommunens översiktsplanering
Kommunfullmäktige i Luleå antog i april 1993 en fördjupad
översiktsplan för hela Luleå tätort. Här anges följande
rekommendationer för markanvändningen inom planområdet:
Bostäder och service samt icke störande verksamheter prioriteras.
Kronan bör efter utbyggnad utgöra en egen stadsdel.
Utbyggnaden av området ska föregås av ytterligare planering.
Planområdet bör innefatta även befintlig bebyggelse i anslutning
till Bensbyvägen och Svartövägen. Bostadsbebyggelsen i
anslutning till Bensbyvägen bör på sikt omvandlas till kontor.
Tillräckligt skyddsavstånd ska finnas mellan AGA-gas och den
tillkommande bostadsbebyggelsen.
Möjligheten att kunna nyttja befintliga byggnader inom
området bör övervägas. I avvaktan på fortsatt planering bör stor
restriktivitet gälla bebyggelse och anläggningar som kan försvåra
områdets utbyggnad.

Den lämpliga exploaterbara arealen angavs till ca 55 ha och antalet nya
bostäder till ca 1000.

2.3 Luleå ekokommun
I oktober 1994 beslutade kommunfullmäktige att bifalla en motion med
målet att Luleå skulle bli en ekokommun. Alla förvaltningar och bolag
samt deras anställda skulle ta ansvar och aktivt arbeta för en satsning
där miljöfrågorna lyfts fram i ett övergripande mål; LULEÅ – EN
EKOKOMMUN I NORR. Angående Kronan sades bl a i motionen
att det skulle bli det område där kommunen för in ett nytänkande vid
stadsbyggandet.

Kommunfullmäktige har i april 2003 beslutat att gällande översiktplan
är aktuell.

2.2 Planprogram för FÖP Kronan
Ledningsgruppen för planarbetet beslutade i juni 1994 att anta ett
program för FÖP Kronan.
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2.4 Kronan - Luleå Kulturby

Verksamhetsinnehållet beskrivs som:

I december 1993 bildades i kommunförvaltningen en projektgrupp för
”Projekt Sekelskiftet” med uppdrag att undersöka förutsättningarna
för ett centrum för konstnärlig produktion inom området Kronan.
Bakgrunden var ett uttalat behov av lokaler från konstnärliga
utövare, och att de befintliga lokalerna i Kronanområdet lämpar sig
väl för konstnärlig produktion, samt ett behov av att skapa bättre
arbetsmarknadsmässiga villkor inom de konstnärliga yrkena.

Art, media och kulturturism är Kronans grundverksamheter med
inriktning på produktion, utbildning och utveckling.

1998 tog några av Luleås skidklubbar initiativ till att skapa en mer
centralt belägen skid- och terränglöpningsstadion än anläggningen i
Måttsund. Genom att anlägga en start- och målanläggning i norra delen
av Kulturbyn samt nya spår på Lulsundsberget inom planområdet skulle
skidspår i internationell klass uppnås tillsammans med befintliga spår
inom det angränsande Ormbergsområdet.

Projektgruppen presenterade sitt arbete i juni 1994. Deras slutsats var att:
Projekt Sekelskiftet i alla sina detaljer är fullt genomförbart, har ett
brett stöd och skulle få stor betydelse för Luleå och Norrbotten,
både på kort och lång sikt.

Överväganden

Genomförandet av arbetsområdet Kulturbyn påverkar hela planområdet,
vilket medför att planprogrammet från 1994 på några punkter blir
inaktuellt. Bl a ska de centrala delarna av planområdet utnyttjas som
arbetsplatsområde, vilket sammantaget medför att den lämpliga totala

Kommunstyrelsen beslutade i september 1994 att tillsätta en
kommunal projektgrupp för att arbeta med verksamhetsidé, innehåll,
organisation, m m, i de befintliga lokaler Kronanområdet erbjuder.
Gruppens förslag presenterades i april 1995.
Verksamhetsidén för den s.k. Kulturbyn formulerades som:
En utvecklingsby där enskilda människor, näringsliv och
institutioner stimuleras att utveckla visioner och idéer om en
samhällsutveckling där kultur i olika former, ljud, bild, text, rörelse
och föremål samverkar med och påverkar produktionen av varor
och tjänster. Elektroniken och informationshanteringen används
som verktyg för att förmedla möjligheter att förändra och utveckla
samhället. (...)
Kronan blir ett centrum där idéer föds och utvecklas.
Kompetensen höjs och Kronan blir en allt skickligare leverantör
och utvecklare av nya företag inom kultur-, marknads- och
mediesektorn.

Kulturbyn Kronan har ersatt det gamla luftvärnsregementet LV 7.
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2.5 Naturförutsättningar inom planområdet

volymen nya bostäder inom planområdet beroende på bostadstyp m m
kan komma att variera mellan ca 600-1200 st.
Det medför vidare att arbetsplatsområdet Kulturbyn delar upp
Kronanområdet i ett delområde som är lämpligt för bostäder på
Lulsundsberget, samt ett delområde lämpligt för bostäder på Ormbergets
sydvästsluttning (Kronanbacken). Dessutom finns ytterligare ett
delområde med bostäder nedanför Norra Kvarnbäcken (Östra Kronan)
i östra delen av planområdet. Denna uppdelning i flera delområden
lämpliga för ny bebyggelse försvårar skapandet av en identitet som
en sammanhängande stadsdel, samtidigt som det centralt belägna
arbetsområdet Kulturbyn också medför möjligheter för de framtida
boende inom planområdet.
Skapandet av en skid- och terränglöpningsstadion inom planområdet
(Kulturbyn) medför att ny bebyggelse av större omfattning inte bör
tillkomma på Lulsundsberget så länge detta område även används
för mer omfattande spåranläggningar. Denna fråga bör utredas och
analyseras djupare. Vidare minskar volymen möjlig ny bebyggelse inom
Kulturbyn på grund av stadionanläggningen.

Beskrivningar och analyser av planområdets naturförutsättningar i form
av mark, klimat och vegetation är nödvändiga för att utveckla en lämplig
bebyggelse-, grönområdes- och infrastruktur inom Kronanområdet,
om målet att bebyggelsen ska ges en ekologisk inriktning med
anpassning till nordligt klimat ska kunna uppfyllas. Genom att utnyttja
naturförutsättningarna optimalt kan såväl resursbesparingar som goda
miljökvalitéer och trivselvärden uppnås.
Mark och vatten

Hur marken och vattnet fungerar inom planområdet hör nära samman
med terrängens höjdförhållanden. Planområdet är relativt kuperat, och
markhöjden varierar mellan ca 5 och 40 meter över havet.
Terrängförhållanden

Planområdets västra del upptas av Lulsundsberget med sluttningar åt
alla håll. Dess norra och nordöstra delar utgörs av Ormbergets väst- och
sydsluttning,med delvis mer och delvis mindre sluttande markområden.
I den sydöstra delen av planområdet är marken mer plan. Mellan
Lulsundsberget och Ormbergets sydvästsluttning är en markant dalsänka
belägen.
Sluttande mark är en viktig begränsning för bebyggelse och
infrastruktur. Oftast medför olika byggnadsingrepp allt större
negativa konsekvenser ju brantare sluttningen är, då schakter och
massförflyttningar blir större vid ökande marklutning.
Jordarterna beror av terrängen på så sätt att stora delar av
planområdets högre liggande mark ofta har tunna jordlager av morän
eller består av berg i dagen. De lägre belägna delområdena består av
sedimentjordar (sand, silt, lera), som i sänkan mellan Ormberget och
Lulsundsberget uppgår till flera meters djup. Sluttningsområdena består
av morän, ibland med inslag av stråk med sand.

Terrängförhållanden - höjd i meter över havsnivån
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Jordarter

Planområdets vattenförhållanden avspeglar också terrängens utseende
och uppbyggnad genom att de högst belägna delarna blir vattendelare,
varifrån vattnet i marken avrinner mot lågpunkterna i terrängen. Här
blir då marken i allmänhet fuktigare. Inom planområdet finns två större
avrinningsområden, ett västligt med avrinning mot Lulsundsfjärden
och ett östligt med avrinning via västra och östra Kvarnbäcken till
Hertsöfjärden. Ett stort antal äldre diken finns för avledning och styrning
av markvattnet i området. Inom f d LV 7-området finns ett ledningsnät
för dagvatten.

Vattenförhållanden inom planområdet.
Vattenförhållanden

Då vattnet i marken innehåller järn medför ofta nedläggning av en
ledning i marken att den inom ett antal år sätts igen av järnutfällningar
och blir obrukbar. De lägre belägna delarna av planområdet och där
rikligt med markvatten strömmar har störst risker i detta avseende.

Jordarterna inom planområdet.
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Vegetation

Inom stora delar av planområdet består trädvegetationen av äldre
tallskog, som är mycket lämplig att utnyttja i bebyggelsen då den tål
ingrepp och slitage bra. Inom fuktigare partier i områdets mellersta delar
dominerar granen. Den är mer känslig för ingrepp, varför dessa områden
är lämpligast att utnyttja som större sammanhängande grön- och
parkområden. Björk och sälg dominerar i de sanka markområdena mot
den befintliga villabebyggelsen i Bredviken i södra delen av planområdet.
Markvegetationen består inom torrare markområden av ris som ljung
och lingon. Sluttningar med något högre markfuktighet består ofta av
blåbär och gräsarter. Låglänta fuktiga partier är gräs- och örtbevuxna.

Klimatförutsättningar inom planområdet.
Klimat

Klimatet inom planområdet har betydelse för bebyggelsens
energiförbrukning såväl som för boendemiljöns kvalitéer. Även för
lokalklimatet är terrängen av grundläggande betydelse då högre
liggande områden är mest utsatta för vind och lägre mer skyddade.
Södersluttningarna har vidare en högre instrålning från solen och får ett
varmare lokalklimat än norrsluttningarna.
Inom planområdet förflyttar sig den kalluft som bildas främst nattetid
neråt i terrängen, dvs från högre mot lägre liggande områden där den
kan ansamlas i lågpunkter. Temperaturen blir därför genomsnittligt något
lägre här.

Trädvegetationens användningsmöjligheter i planområdet
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vegetationen bör användas som klimatskydd och/eller som mottagare av
dagvatten från takytor m m.
Om man sammanfattar ovanstående analys av positiva och negativa
faktorer för stadsbyggande med avseende på naturförutsättningarna
inom planområdet så kan vissa slutsatser dras. De sammanfattas på
kartan till vänster, där mer respektive mindre lämpliga områden för
bostadsbebyggelse redovisas.

2.6 Gällande planer och bestämmelser
Såväl inom planområdet som i omedelbar anslutning till detta finns ett
flertal gällande detaljplaner, som framgår av nedanstående kartbild. Inom
de västra och södra delarna av planområdet finns flera mindre områden
med gällande detaljplan. Norr om och väster om Lulsundsberget finns
ett område för bostäder (a 368), två områden för småindustri samt

Naturförutsättningar för bebyggelse inom planområdet.
Ett större område i västra och centrala delarna av planområdet samt ett mindre
område i öster har flest positiva och minst negativa naturbaserade förutsättningar för
stadsbyggande.
Överväganden

Vid exploateringen av planområdet ska naturförutsättningarna utnyttjas
så långt möjligt för att skapa bra funktion, höga miljökvalitéer och låga
investerings- och driftskostnader i bebyggelsen. Den natur som finns
i form av befintlig lämplig mark- och trädvegetation bör sparas som
fri- och grönytor överallt där det är möjligt. Den befintliga marken och

Gällande detaljplaner inom och i anslutning till planområdet.
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utbildningsverksamhet samt lokaler för ett flertal småföretag och
föreningar.
Förutom en restaurang och frisör finns ingen nämnvärd service för
närvarande inom planområdet, men däremot i angränsande stadsdelar.
På Lulsundet finns daghem, äldreboende och bensinstation (automat).
I östra Skurholmen och på Björkskatan finns skolor, daghem, butiker,
vårdcentral, m m.

transformatorstation (a 368, Pl 11) och omgivande parkmark (a 148).
I söder mot Svartövägen och Kronbacksvägen är markanvändningen
parkmark och parkering i gällande detaljplan (a 263).
Överväganden

Gällande detaljplaner inom och i anslutning till planområdet måste
stegvis ändras och anpassas till förändrad markanvändning enligt antagen
översiktsplan. T ex bör området med detaljplan för bostadsbebyggelse i
anslutning till Bensbyvägen ändras så att arbetsplatser kan tillåtas.

Överväganden

Då byggandet inom planområdet kommer att styras av såväl efterfrågan
som andra faktorer är det svårt att förutsäga i detalj vilken typ av
bebyggelse som kommer att uppföras i planområdets olika delar, och när
det kommer att ske. Endast vissa ramar kan anges. Det är därför även
svårt att bedöma hur underlaget för service kommer att utvecklas. Att
åstadkomma flexibilitet och handlingsfrihet är därför ett viktigt mål.
Inom planområdet bör mark reserveras för ett ålderdomshem
eller motsvarande. Barnomsorgens lokalbehov tillgodoses i form av
lägenhetsdaghem. En kombiplan för fritidsaktiviteter bör lokaliseras
inom planområdet. Det är viktigt att dessa fasta anläggningar lokaliseras
så att de kan fungera bra för såväl hela områdets behov som för de
östra delarna av staden. Anläggningar för fritidsservice för en eventuell
framtida bostadsbebyggelse på Lulsundsberget består av en befintlig
bollplan nedanför berget, vilken bör kompletteras med en mindre
asfalterad tennisbana/skridskobana. Liknande anläggningar bör skapas i
övriga bostadsområden inom planområdet.
För att möjliggöra utnyttjande av befintlig service i angränsande
stadsdelar m m är det särskilt viktigt att det anordnas bra och trafiksäkra
gång- och cykelförbindelser norrut mot Lulsundet och söderut mot
östra Skurholmen (Furuparkskolan, Örnnäsets centrum) och Hertsön
(Hertsöskolan, Hertsö centrum) samt mot universitetsområdet och
centrala staden. Samma krav bör även ställas på vägförbindelserna.

2.7 Befolkning, bebyggelse, arbetsplatser och service
Den bofasta befolkningen inom planområdet uppgår till mindre än 10
personer. De bor i de äldre villorna mot Bensbyvägen nära korsningen
mot Svartövägen. I omgivande stadsdelar bor betydligt fler, i Lulsundet
norr om planområdet ca 1000 och i Skurholmen söderut ca 4000
invånare.
Den befintliga bebyggelsen inom planområdet är belägen dels
inom det gamla LV 7-området, dels mot Bensbyvägen norr om
Lulsundsberget. Vid Bensbyvägen finns AGA gasterminal, några äldre
villor samt kommunens tekniska förrådsanläggning. LV 7-området
innehåller ett 40-tal byggnader, såsom kanslihus, mässar, skol- och
gymnastikbyggnader, övnings- och vårdhall, kaserner, sjukstuga,
motorverkstad och ett antal förråd. Byggnaderna är med några undantag
upprustade och moderniserade med bl a hiss i några fall samt anpassade
till olika verksamheter.
Antalet arbetsplatser inom planområdet uppgår till ca 250 400, därav ca 200 - 250 inom det gamla LV 7-området, nuvarande
Kulturbyn. Svensk Kassaservice har ett förråd, kommunen driver
återvinningsmarknad, TV Norrbotten (TV4) hyr i den f d pjäshallen
bl a. Vidare finns ett brännvinsbränneri, restaurang, data- och
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2.8 Kommunikationer och tekniska anläggningar
Inom planområdet finns ett flertal tekniska anläggningar. Den befintliga
bebyggelsen inom det gamla LV 7-området är ansluten till stadens VAnät. Här finns även ett nät med dagvattenledningar. Bebyggelsen försörjs
med fjärrvärme via en undercentral.
Rakt över Lulsundsberget löper en större kraftledning och en
fjärrvärmekulvert i ett stråk. Kraftledningen löper vidare strax utanför
planområdets södra gräns och ansluter till en transformatorstation
i dess östligaste del. Öster om planområdet finns ett annat större
kraftledningsstråk.
Planområdets västra del är omgivet av större vägar och trafikleder.
Bullerberäkningar har gjorts på bullerutbredningen från Bensbyvägen
och från Svartöleden upp på Lulsundsbergets sydsluttning, vilken medför
begränsningar för lokalisering av ny bebyggelse inom området. Inom
planområdet finns ett större antal belagda och grusade gator, vägar och
gångstigar som kan utnyttjas i den nya bebyggelsens infrastruktur.
Överväganden

Planområdet bör anslutas mot stadens huvudgatunät åt två håll, dels mot
den befintliga Kronbacksvägen i sydväst och dels mot den nya förlängda
Skiljevägen (här benämnd Kronanvägen) som föreslås förbinda Hertsön/
Lerbäcken med Bensbyvägen.
Till grund för detta grundläggande mål för bebyggelse- och
trafikstrukturen inom planområdet ligger den analys som gjorts av
tre alternativa bebyggelse- och vägstrukturer. Här ställdes alternativet
med en exploatering av samtliga lämpliga bebyggelseområden med en
genomgående vägförbindelse mellan Lerbäcken och Lulsundet (A), mot
ett alternativ med samma bebyggelseområden men utan genomgående
väg (B) samt ett alternativ där det östligaste bebyggelseområdet
undantogs och där då ingen förlängning av Skiljevägen från Lerbäcken
behövdes (C). Analysen genomfördes för en rad olika faktorer och
sammanfattades i nedanstående schema. Slutsatsen av denna analys blev

Kommunikationer och tekniska anläggningar
att alternativ A är mest fördelaktigt och därför bör ligga till grund för
den fortsatta planeringen.
Gatuanslutningarna ska utföras som plankorsningar. Anslutning mot
Kronbacksvägen bör ske så att vägens nuvarande genomgångskaraktär
bryts upp. Kronanvägens anslutning mot Bensbyvägen bör utformas
som en trevägskorsning eller rondell.
Kronanområdet har generellt inte goda förutsättningar för att skapa
en bra kollektivtrafik med buss mot centrala staden, då planområdet är
beläget mitt emellan de två tunga trafikstråken mot Skurholmen-Hertsön
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2.9 Rekreation samt natur- och kulturmiljövård
Det vidsträckta norr om planområdet belägna Ormbergsområdet är ett
viktigt rekreationsområde för hela stadens befolkning. Anläggningen och
motionsspåren som delvis berör planområdets norra del är välutnyttjade.
Övriga delar av planområdet används flitigt för närrekreation av
befolkningen i omkringliggande stadsdelar: Lulsundet, Skurholmen,
Lerbäcken.
Inom planområdet lokaliserades år 2000 en skid- och terränglöpningsstadion till norra delen av Kulturbyn. År 2002 flyttades den inom
planområdet belägna skidskytteanläggningen till stadionområdet.
Naturvårdens intressen består främst i det allmänna värde som
naturmark och skog utgör när den är belägen invid stadsbebyggelse där
relativt många människor kan komma i kontakt med och uppleva natur,
växter och djur. Skogsvårdstyrelsen har bedömt att skogen norr och öster
om skjutvallen i gamla långhållsskjutbanan har höga naturvärden Inga
kända förekomster av sällsyntare arter etc finns inom planområdet.

Jämförande analys av tre alternativa bebyggelsestrukturer.
respektive Björkskatan. Området ensamt skapar sannolikt inte underlag
för en egen lokalbusslinje med högre utan endast med lägre turtäthet.
För att förbättra förutsättningarna för kollektivtrafiken bör buss i
linjetrafik kunna köra genom området via en bussgata så att en så effektiv
linjesträckning som möjligt kan byggas upp. Bussgatan bör förbinda
Kulturbyn med Kronanbacken.
GC-vägnätet inom Kronan ska prioriteras framför gatunätet så att
sträckningarna blir så bra och gena som möjligt mellan olika målpunkter.
Den nya bebyggelsens struktur och lokalgatornas dragning bör
anpassas till GC-vägarna. GC-vägnätet bör anslutas till befintligt nät i
åtminstone fyra riktningar; Mot Lerbäcken/Hertsön, mot Skurholmen
(Kronbacksvägen) samt centrum, mot Lulsundet och mot Ormberget.
Befintliga gator, vägar och gångstigar bör utnyttjas i den nya
bebyggelsen där detta är möjligt. Bostäder bör ej byggas där bullret från
Svartöleden eller Bensbyvägen överstiger 55 dBA, och arbetsplatser ej
där bullret överstiger 65 dBA.
Dagvattnet inom planområdet bör omhändertas lokalt där
förutsättningar finns. I övrigt bör konventionell VA-teknik användas.
I senare skeden av områdets utbyggnad bör alternativ teknik med
förbättrad kretsloppsanpassning prövas.

Gång-och cykeltrafik ska prioriteras inom Kronanområdet. Anslutning till befintliga
stråk och övriga stadsdelar är viktiga både ur transport- och rekreationssynpunkt.
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Kulturmiljövårdens intressen inom planområdet består i första hand
av några av de befintliga byggnaderna inom f d regementsområdet samt
de skönhets- och trivselvärden som finns i den speciella kombinationen
av ståtlig tallskog och träbebyggelse inom delar av Kulturbyn.
Kommunantikvarien har bedömt fem byggnader som särskilt
värdefulla då de i stort sett är i ursprungligt skick. De är kanslihuset och
de två mässarna samt sjukstugan och motorverkstaden. De redovisas på
karta nedan.
Överväganden

Byggandet av stadsdelen Kronan medför att rekreationsintresset i princip
måste underordnas bebyggelseintresset inom stora delar av planområdet.
Intrång i Ormbergets motionsspår ska dock minimeras. Det är viktigt
att skapa goda GC-förbindelser så att den negativa påverkan för de
omkringboende på deras rekreationsmöjligheter kan minimeras.
De kulturhistoriska och estetiska värdena i den befintliga bebyggelsen
och miljön bör så långt möjligt utnyttjas för att bevara och återskapa
dessa värden samt identitet m m i den nya stadsdelen. Särskild hänsyn
bör tas till de fem byggnader som bedömts som särskilt värdefulla.
Rekreation och kulturmiljövård

2.10 Hälsa, säkerhet och totalförsvar

Överväganden

Den tidigare säkerhetsrisken inom planområdet, AGA´s gasfabrik, är
numera lager och medför därför mindre risker för framtida bebyggelse.
Riskavståndet är minst 300 meter vid en eventuell gasolycka.Trafiken
på Svartövägen och Bensbyvägen medför begränsningar för var ny
bebyggelse bör ske på grund av trafikbuller.
Marken inom planområdet har normala radonhalter och klassificeras
som normalriskområde. Förorenad mark kan finnas där skjutvallar
funnits eller finns belägna, där motorfordon reparerats samt där övning
med ABC-stridsmedel skett. Långhållsskjutbanans skjutvall är blysanerad,
men inte korthållsskjutbanan där verksamhet bedrivs.

Hänsyn ska tas till riskavstånd vid uppförande av ny bebyggelse
inom planområdet. Vallar och hinder m m i bl a den nedlagda
långhållsskjutbanan som innebär säkerhetsrisker måste åtgärdas.
Miljöaspekter i form av eventuella markföroreningar från försvarets
tidigare verksamheter måste utredas noggrant. Förorenad mark ska
saneras innan ny bebyggelse uppförs på eller invid sådan plats.
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3 FÖRSLAG TILL FÖP KRONAN

Bebyggelse och mark

Den nya bebyggelsens karaktär och gestaltning ska på ett medvetet sätt
anknyta till norrbottnisk byggnadstradition och norrbottniskt klimat
men även kännetecknas av variation och mångfald. Vinterklimatet
med snön i form av till exempel isolerande skikt, naturliga drivor eller
skapade upplag ska utnyttjas som en resurs för bebyggelsen. All snö bör
omhändertas inom området.
Bebyggelsen ska planeras och uppföras så att markens och tomtens
naturliga förutsättningar tas till vara på bästa möjliga sätt för miljön
och människan. Varje kvarters och tomts naturliga förutsättningar och
kvalitéer ska inventeras, beskrivas och ligga till grund för placering
och utformning av byggnader, friytor och anläggningar. Planområdets
terrängförhållanden med delvis relativt omfattande sluttningszoner kan
ge vissa begränsningar för funktionshindrades tillgänglighet. Denna fråga
bör därför ägnas särskild uppmärksamhet i planering och projektering.
Bostäder i olika storlekar bör blandas i överblickbara grupper.
Bostäderna bör där så är möjligt ha utbyggnadsmöjligheter samt
möjliggöra arbete på distans i hemmet, bl a genom att höga krav
uppfylls på möjliga funktioner och tjänster vad gäller informations- och
kommunikationsteknik.
Bebyggelsens utemiljö ska ges en naturpräglad karaktär och där
så är möjligt bestå av bevarad naturmark. Inom och i anslutning till
bebyggelsen bevaras naturmark och andra värdefulla markområden som
har betydelse för lokala kretslopp, växt- och djurliv, och de boendes/
arbetandes välbefinnande och trivsel.
Eventuella markföroreningar ska kartläggas och åtgärder vidtas så att
framtida risker för miljö eller hälsa elimineras.
Bebyggelsens höjdsättning ska så långt möjligt anpassas till befintliga
markhöjder. Hårdgöring av ytor ska minimeras.
Befintlig vegetation och mark som ska användas i den nya bebyggelsen
ska skyddas under byggskedet.

3.1 Allmänt om planförslaget
Planförslaget syftar till att nya bostads- samt arbetsplatsområden med
tillhörande anläggningar kan uppföras inom det f d regementsområdet
LV 7 och omgivande skogsterräng. Planförslaget är antaget av
kommunfullmäktige 2004-04-24 § 68. I planhandlingarna ingår även
samrådsredogörelse, granskningsyttrande, utlåtande och protokollsutdrag
av fullmäktiges beslut vilka utgör ett separat dokument.

3.2 Generella rekommendationer för hela planområdet
I de bostads- och arbetsområden som byggs inom planområdet
ska höga krav ställas på möjligheter till framtida informationsoch kommunikationstjänster, på natur- och miljöanpassning samt
kretsloppsanpassning och resurshushållning så att användningen av
energi och material för byggande och drift minimeras långsiktigt.
Utbyggnaden av planområdet ska ske i takt med efterfrågan och med
väl fungerande etappindelningar så att kommunaltekniska investeringar
utnyttjas effektivt men samtidigt med stor flexibilitet. Service ska
kunna etableras allt eftersom behov uppstår. Behovet av skola
tillgodoses i angränsande stadsdelar. Behovet av daghem sker genom
lägenhetsdaghem inom planområdet.
Innan nya bostads- eller arbetsområden inom planområdet byggs ska
de detaljplaneläggas.
Större markupplåtelser inom planområdet bör enbart ske till
byggherrar som arbetar med certifierade miljöledningssystem.
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Transporter

Fjärrvärme samt övriga ledningar ska om möjligt samlas i särskilda
ledningsstråk inom främst gatumark samt utföras med s k lätt
kommunalteknik, dvs med litet djup och isolering ovanpå.

Området bör planeras och byggas för att:
– det totala person- och godstransportarbetet för områdets invånare
och verksamheter med motordrivna fordon ska kunna reduceras.
– arbetsresor i stor utsträckning kan ske med kollektivtrafik, gång eller
cykel.
– Gena och säkra cykelstråk ska bidra till ökad cykelanvändning.
– Bilparkering och bilangöring ska utformas så att störningar
minimeras.
– Lokalgatorna ska utformas och dimensioneras för hastigheten 30
km/tim.
– Gällande parkeringstal ska tillämpas.

Materialflöden, restprodukter och avfall

Hushållens restprodukter ska källsorteras och hanteras på miljömässigt
bästa sätt. Allt farligt och miljöskadligt avfall ska sorteras ut och
omhändertas så att sådana ämnen inte läcker ut i miljön.
Vid nybebyggelse ska källsortering finnas tillgängligt inom tomten,
kvarteret eller i anslutning till den aktuella bebyggelsen.
Vid flerbostadshusbebyggelse bör avståndet till
källsorteringsplatsen inte överstiga 100 m från bostädernas entréer. Vid
enbostadshusbebyggelse bör avståndet inte överstiga 300 m.
Vid källsorteringsplatsen ska de fraktioner finnas för vilka
producentansvar gäller. Omhändertagande av miljöfarligt och
miljöskadligt avfall ska ske antingen genom tillfredsställande anordning
vid källsorteringsplatsen eller genom särskild förvaring inom varje
lägenhet för avlämning till miljöstation.
Bostadslägenheterna ska utrustas med lämpliga utrymmen för
källsortering.
Avschaktad matjord etc ska om möjligt återanvändas lokalt inom
planområdet.

Grönområden, friytor och odling

Grönområden och parkmark såväl inom som utom kvartersmark ska ges
en naturpräglad karaktär och så långt möjligt bestå av bevarad naturmark.
Biologisk mångfald ska främjas. Vinterstadsaspekter som exempelvis
behovet av markytor för snöupplag ska särskilt uppmärksammas.
I flerfamiljshus bör odlingsmöjligheter finnas med 0.1 m²/m² BTA.
Kvalitetsprogram (åtgärds- och skötselplaner) bör upprättas för
grönytorna inom den färdiga bebyggelsen.
Energi

Vatten och avlopp

Bebyggelsen ska utformas energieffektivt med avseende på behovet av
köpt energi för uppvärmning, produktion av tappvarmvatten och driftel.
Bebyggelsen ska såvitt möjligt planeras och utformas för (framtida)
solvärmeutnyttjande med hänsynstagande till bl a goda solvärden,
värmelagring, klimatreglerande vegetation för bl a vindskydd, etc.
Höga krav ställs på värmehushållning genom effektiv isolering i
golv, väggar, tak och fönster. Dagsljuset ska utnyttjas så långt möjligt i
bebyggelsen.Det totala behovet av tillförd energi i nyuppförd bebyggelse
bör vara högst 100 kWh/m² varav el högst 30 kWh/m², år (totalt avser
summan av fastighets- och lägenhetsanknuten energianvändning).

En bra hushållning med renvatten och energi bör uppnås.
Energiåtgången vid transport och behandling av avloppsvatten och slam
ska minimeras.
Vattenförbrukningen per personekvivalent ska minska med ca 50 %,
dvs dygnsförbrukningen bör vara högst 140 liter/person. Installationer
med låg vattenförbrukning ska därför väljas.
Avloppsledningar ska vara helt täta. Innehållet av miljöfarliga och
miljöskadliga ämnen i avloppsvattnet ska minimeras så att recipienter inte
påverkas, främst genom åtgärder vid källan.
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Ormberget

Beteckningar
Område för bostäder, framtida.
Utredningsområde för bostäder
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Fosfor och andra näringsämnen i avloppsvattnet bör såvitt möjligt
återföras till jordbruket med hänsyn tagen till energiåtgången.
Allt dagvatten bör genom medveten planering och utformning
tas om hand lokalt och renas på sådant sätt att recipientpåverkan
minimeras. Dagvattnets förmåga att, genom bäckar, diken och dammar
(utjämningsmagasin och näringsfällor), bidra till stadens biologiska
mångfald bör tas till vara.
Vatten och avlopp samt övriga ledningar för fjärrvärme, el, tele,
m m bör så långt möjligt samlas i särskilda ledningsstråk inom främst
gatumark samt utföras med s k lätt kommunalteknik, dvs med litet djup
och isolering ovanpå.

3.3 Områdesvisa beskrivningar och rekommendationer

Byggmaterial

Rekommendationer

Miljö- och hälsopåverkan och resursförbrukning ska minimeras från
samtliga ingående byggnadsmaterial, byggnadskonstruktioner samt den
byggprocess som används. Vid bedömningen beaktas samtliga skeden i
ett byggnadsmaterials livscykel.

Bebyggelse och anläggningar för arbetsplatsändamål ska prioriteras.
Bra resurshushållning innebär att befintliga byggnader, vägar, m m ska
användas så långt möjligt. Områdets framtida gatunät består därför till
betydande del av nuvarande gator som förbättras och utökas successivt
efter behov. Övrig infrastruktur som t ex ledningar bör utnyttjas på
liknande sätt. Området ska trafikförsörjas från Kronbacksvägen i söder.
Vidare ska befintlig vegetation så långt möjligt bevaras och användas
som grönytor såväl inom kvartersmark som inom områdets allmänna
grönytor. Ett system för lokalt omhändertagande av dagvatten (LODsystem) ska utformas, vilket betyder att befintliga diken bör bevaras
och att nya vid behov även anläggs. Där det befintliga ledningsnätet för
dagvatten är i funktion kan detta behållas om så är lämpligt. Ett LODsystem är beroende av att det finns anslutande grönytor med tillräckligt
stor andel uppvuxen vegetation för att fungera bra.
Bebyggelsen inom området kan kompletteras och förtätas där det
är lämpligt med hänsyn till funktion och karaktär samt omgivande
bebyggelse. Även verksamheterna bör vid behov anpassas till bl a
närbelägna bostäder. De kulturhistoriskt präglade skönhets- och
trivselvärden som finns bör så långt möjligt tas till vara. Särskild hänsyn

1 Arbetsområdet Kulturbyn

Före detta regementsområde med befintlig bebyggelse som används
för arbetsplatsändamål. Bl a är återvinningscentralen för större delen
av Luleå tätort belägen inom området. Arealen för de fyra delområdena
är sammanlagt ca 16 ha. Terrängen är svagt kuperad med västra delen
bestående av en öppen dalsänka och södra/östra delen bevuxen med
högvuxen tallskog. Grundläggningsförhållandena är goda utom inom de
lägre partierna av dalsänkan i nordväst.

Förvaltnings- och brukaraspekter

Förutsättningar för ett resurssnålt och miljövänligt boende, arbete
och fastighetsförvaltning ska planeras och byggas in i alla fastigheter
i bebyggelsen. Vid utformning av byggnader och tekniska system ska
konsekvenser för drift och underhåll under hela livslängden beaktas med
hänsyn till resursutnyttjande och miljöpåverkan.
Alla hushåll ska ges möjligheter att förstå hur man kan påverka
resursförbrukning och minimera miljöpåverkan i sitt boende. Val och
utformning av system och material ska såvitt möjligt ge den enskilde
goda möjligheter att själv påverka sitt boende mot en mer resurssnål
livsstil.
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bör tas till de fem byggnader som bedömts från kulturmiljösynpunkt
som särskilt värdefulla.
2. Arbetsområdet Logementet/AGA

I västligaste delen av planområdet är bebyggelsen blandad, och består av
Tekniska kontorets serviceanläggning, AGA´s gasterminal samt några
äldre enfamiljshus. Området är ca 6 ha stort. Närheten till Bensbyvägen
gör att området är bullerstört.

Rekommendationer
Pågående markanvändning kan fortsätta. Detaljplanen bör på sikt ändras
så att enfamiljshusen kan användas till arbetsplatser.

3. Utredningsområdet Lulsundsberget

Utsikt från Lulsundsberget över centrumhalvön

Området är ca 22 ha stort och består av Lulsundsberget med omgivande
relativt branta sluttningar . Området är bevuxet med främst tallskog.
Marken utgörs av morän med delvis tunna jordlager och berg i dagen.
En större kraftledning och en fjärrvärmekulvert sträcker sig genom
området i nord-sydlig riktning. Området används för rekreation, främst
för skid- och motionsspår från/till stadion i Kulturbyn.

i sluttningszonerna runt Lulsundsberget. Vid lokalisering och utformning
av gc-vägar ska detta problem därför ägnas särskild uppmärksamhet.

4. Bostadsområdet Kronanbacken

Markområde med högstammig tallskog, bra mark och en areal på drygt
15 ha beläget på Ormbergets västsluttning ovanför arbetsområdet
Kulturbyn. Inom områdets sydöstra del är marken sämre, terrängen
planare med vegetation av tät lövskog.

Rekommendationer
Bostads- och rekreationsändamål ska prioriteras. Den detaljerade
framtida markanvändningen inom området bör studeras i ett fördjupat
utrednings- och planeringsarbete med syftet att möjliggöra såväl
byggande av bostäder som väl fungerande skid- och motionsspår.
På grund av närhet till Kallax flygplats får bebyggelsen aldrig i
någon punkt överstiga ca 160 meter över havet. Området ska när det
exploateras för bebyggelseändamål trafikförsörjas från Kronbacksvägen
via Kulturbyn. Kraftledningen ska förläggas i kabel i marken.
Eftersom terrängen är kuperad kan det vara svårt att uppnå god
standard för tillgängligheten i området, särskilt i gång- och cykelvägnätet

Rekommendationer
Bebyggelse och anläggningar för bostadsändamål prioriteras. I första
hand bör sammanbyggda enfamiljshus och mindre flerfamiljshus
uppföras. Inom bebyggelsen ska mark reserveras på lämplig plats för
ett servicehus/ålderdomshem. En kombiplan/ bollplan ska kunna
uppföras på lämplig plats i eller invid området. Genom områdets norra
del ska skid- och terränglöpningsspår ledas i ett stråk mellan Ormbergets
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spårområde och skid/terränglöpningsstadion i Kulturbyn samt med
planskild korsning med Kronanvägen.
Området ska trafikförsörjas från Kronanvägen i norr och/eller söder.
Linjetrafik med buss ska kunna passera genom området via ev. bussgata
till Kulturbyn.

5. Bostadsområdet Östra Kronan

Markområde på ca 15 ha beläget längst österut inom planområdet.
Området består av moränmark i en svag sydvästsluttning med yngre
tallskog. Inom ett mindre delområde växer reslig äldre tallskog.

Rekommendationer
Bebyggelse och anläggningar för bostadsändamål prioriteras. I första
hand bör enfamiljshus uppföras inom detta delområde. Området ska
trafikförsörjas från Kronanvägen.

6. Bostadsområdet Kulturbyn

Markområde på ca 4 ha bestående av parkeringsyta och tallskogsterräng
beläget i anslutning till Kulturbyns vandrarhem och kasernbyggnader.

Rekommendationer
Bebyggelse och anläggningar för bostadsändamål prioriteras. Området
ska trafikförsörjas från Kronbacksvägen.

7. Bebyggelseområden Kulturbyn

Två obebyggda markområden på sammanlagt ca 8 ha belägna i
anslutning till och runt arbetsplatsområdet Kulturbyn. Ett markområde
används som skid- och terränglöpningsstadion och ett består av
fuktskogsområden mot Bensbyvägen.
Vy över planområdets östra del från Hertsön.
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Rekommendationer
Grönområdesfunktioner med anläggningar för friluftsliv som t ex
skidspår och terränglöpningsspår alternativt bebyggelse och anläggningar
för bostads- och/eller arbetsändamål ska prioriteras. Framtida efterfrågan
och behov får avgöra användning samt var gränser mellan arbetsområdet
Kulturbyn och bostadsområden ska förläggas.

8. Utredningsområde för bostadsbebyggelse

Markområde på knappt 6 ha beläget sydväst om Östra Kronan.
Området består av moränmark, delvis med tunna jordlager och högre
markfuktighet. Vegetationen består av äldre blandskog och yngre
tallskog.

Rekommendationer
Förutsättningarna för bebyggelse och anläggningar för bostadsändamål
ska utredas. I första hand bör enfamiljshus uppföras inom detta
delområde. Området ska trafikförsörjas från Kronanvägen.

De bägge utredningsområdena, här markerade med streckad linje, är områden som
kan komma att bebyggas med bostäder efter ytterligare utredningar. Se vidare under
punkt 3 och punkt 8.

9. Bebyggelsenära grönområden

Ingrepp i mark eller vegetation som kan minska deras kapacitet och
lämplighet för detta ändamål får ej tillåtas.

Skogsbevuxna markområden belägna i närzonen av och runt omkring
befintliga och planerade bostads- och arbetsområden. Markförhållandena
är varierade och trädvegetationen ofta av god kvalitet för grönyteändamål
Området består av markområden inom och runt Kulturbyn, bl a
med den befintliga bollplanen av betydelse för bostadsbebyggelsen på
Lulsundsberget.

10.

Ströv- och friluftsområden

Större skogbevuxna markområden som från Ormbergsterrängen sträcker
sig mellan och runt bostadsområdet Östra Kronan, Kronanbacken m m.
De övre delarna mot Ormberget domineras av barrskog och de nedre
delarna av lövskog. Området är delvis fuktigt eller blött då stora mängder
markvatten rinner från högre mot lägre nivåer. Området genomkorsas av
stigar, mindre grusvägar och kraftledningar.

Rekommendationer
Friyte- och grönyteändamål ska prioriteras. Andra ingrepp än för dessa
ändamål samt byggande av gc-vägar, bussgata o dyl får ej tillåtas.
Områdena ska bl a fungera som utjämnings- och infiltrationsmagasin
för dagvatten tillsammans med naturligt avrinningsvatten. Samtidigt ingår
de i de park- och grönområden som omger bostads- och arbetsområden.
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Rekommendationer
Inom området ska friluftsliv, naturvård och ekologiska funktioner
prioriteras. Åtgärder som påverkar området negativt för dessa ändamål
bör därför inte tillåtas.

11.

Kraftledning och transformatorstation

Genom skogsmarken i södra delen av planområdet och angränsande till
befintliga enfamiljshusområden finns ett stråk med en 130 kV och en
40 kV kraftledning parallellt samt ett inhägnat område med en 130 kV
transformatorstation (fördelningsstation). Marken är till stora delar fuktig
eller våt och bevuxen med lövskog.

Rekommendationer
Området ska reserveras för kraftförsörjningsändamål. Skyddsavstånd till
närmaste byggnad för arbete eller boende bör ej understiga 50 meter.
Vattenhushållningen inom området får ej påverkas negativt av ingrepp i
mark etc.

12.

Skogsstig.

Kronanvägens vägreservat

Området är en terrängkorridor från Skiljevägen i öster genom
planområdet till Bensbyvägen i väster samt en terrängkorridor delvis via
befintlig väg från Östra Kronan till Kronbacksvägen. Här finns barr-,
bland- och lövskog på varierande markförhållanden, från kalt berg till
blöt moränmark.

Rekommendationer
Området ska reserveras för vägändamål. Vägen ska dimensioneras för 50
km/t och noggrannt anpassas till befintlig terräng och markförhållanden
så att dess påverkan på bl a markvattenflöden minimeras.
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4 KONSEKVENSBESKRIVNING

4.2 Allmänt
Att beskriva vilka effekter och konsekvenser som den fördjupade
översiktsplanen för Kronan kan föra med sig erbjuder några svårigheter.
Planen är både översiktlig och långsiktig. Det långa tidsperspektivet är
alltså en svårighet. Planen är inte heller bindande utan vägledande till
sin karaktär och ska förverkligas genom fortsatt planering och genom
överenskommelser etc. mellan kommunen och många olika andra
aktörer. Många viktiga frågor som t ex hur ny bebyggelse ska utformas i
detalj avgörs därför i senare skeden som t ex arbete med detaljplaner.
Vi lever också i en föränderlig tid där osäkerheten ofta är stor i många
framtidsbedömningar. Vilken användning av mark, vatten och byggnader
som är den långsiktigt bästa eller mest hållbara är också en fråga som
man kan ha olika uppfattningar om.
En konsekvensbeskrivning kan göras på olika sätt och med olika
ambitioner. I detta dokument har en uppdelning skett i miljömässiga
respektive sociala och ekonomiska konsekvenser. Beskrivningen av
effekter i detta dokument är översiktlig och kvalitativ och syftar främst
till att identifiera och grovt bedöma storleken på olika typer av effekter
inom och utom planområdet. Att närmare kvantifiera påverkan, effekter
och konsekvenser i detalj är inte möjligt då bl a bebyggelsens utformning
m m inte är bestämd. Inom olika delområden och bebyggelsekvarter i
denna översiktsplan kommer detaljplaner senare att upprättas när de ska
exploateras. Mer detaljerade konsekvensbeskrivningar kommer då att
göras för respektive delområde.
En konsekvensbeskrivning syftar till att systematiskt beskriva de
effekter som sannolikt blir följden av en planerad åtgärd. För att kunna
värdera dessa effekter behövs något att jämföra med. Ofta används då
ett s k nollalternativ. Eftersom planområdet till största delen består av
naturmark är nollalternativet i detta fall det mest sannolika naturtillstånd
som de olika mark- och vegetationstyperna utvecklas mot med hänsyn
tagen till den mänskliga påverkan som finns från främst rekreation.
Inom planområdet är detta naturtillstånd i allmänhet någon form av
skogsmark.

4.1 Sammanfattning
Tätortsexpansion genom byggande av bostadshus, arbetslokaler och
anläggningar för infrastruktur medför i allmänhet betydande eller stora
förändringar för naturmiljön på platsen. Detta gäller också för det här
föreliggande förslaget till FÖP Kronan. Genom systematisk natur- och
miljöanpassning samt resurshushållande metoder och principer vid
utformning, uppförande och drift av bebyggelsen kan miljöpåverkan
reduceras. Att det i grunden handlar om en radikalt förändrad
markanvändning inom detta markområde är dock ett obestridligt faktum.
Samtidigt som konsekvenserna för naturmiljön på platsen
sammanfattningsvis blir omfattande och i allmänhet negativa och
istället ger plats för människors boende och arbete innebär detta inte
att planförslaget från miljö- och resurssynpunkt totalt sett är dåligt.
Under förutsättning att Luleå expanderar och antalet invånare och
arbetstillfällen ökar så finns behov av att exploatera mark för nya
bostäder och arbetslokaler. Konsekvenserna för planområdet ska då
jämföras med andra tänkbara planområden för att tillgodose detta behov
i och runt Luleå.
En sådan jämförelse är sammanfattningsvis positiv för
Kronanområdet miljömässigt, socialt och ekonomiskt, främst beroende
på dess relativt centrala läge i tätorten. Bl a blir ökningen av det
totala trafikarbetet för person- och godstransporter jämförelsevis
liten i förhållande till mer perifert belägna exploateringsområden
vilket är fördelaktigt utifrån ett långsiktigt samhällsperspektiv.
Befintlig infrastruktur i staden i form av bl a skolor kan få ett högre
kapacitetsutnyttjande än som annars varit troligt vilket bidrar till
bra samhällsekonomi. Vidare kommer sannolikt en större andel av
persontransporterna att ske med kollektivtrafik, cykel osv. vilket bidrar
till god stadsmiljö för alla stadens invånare.

25

4.3 Miljökonsekvenser

Då särskilda naturvårdsvärden i form av sällsynta arter t ex saknas
inom planområdet blir påverkan obefintlig på denna punkt.

Miljön inom planområdet påverkas om markanvändningen inom
planområdet förändras enligt FÖP Kronan.

Ekosystemfunktioner

Många ekosystemfunktioner, som t ex trädens luftreningsförmåga
eller markens vattenreningsförmåga försämras och reduceras inom
de markområden som exploateras för bebyggelse och anläggningar,
dvs ungefär hälften av planområdet, men bibehålls helt eller delvis där
grönområden och naturmark bevaras.

Mark och vatten

Mark- och vattenförhållanden förändras betydligt inom de områden
där ny bebyggelse och anläggningar uppförs, vilka omfattar ungefär
halva planområdets yta om även reservområden exploateras. Ett
skogslandskap förändras till ett bebyggelselandskap. Vatteninfiltrationen
minskar och avrinningen ökar markant på t ex gator och takytor,
grundvattenytan sjunker, m m. Effekterna kan reduceras om ett lokalt
omhändertagande av dagvatten kan genomföras. Inom knappt hälften av
planområdet föreslås grönytor av olika slag. Inom dessa delområden blir
miljökonsekvenserna vad gäller mark och vatten mer begränsade.
Vattenflödet ökar tidvis något i Östra och Västra Kvarnbäcken när
dagvatten från nya bostadsområden avleds dit, vilket dock ej bedöms ge
nämnvärda effekter nedströms. Utredningsområdet kan ev beroende på
utformning m m påverka avrinning och flöden på likartat sätt.

Stads- och landskapsbild

Stads- och landskapsbilden förändras radikalt inom de områden där ny
bebyggelse och anläggningar uppförs, vilka då präglas helt av den nya
bebyggelsen. Inom grönområdena är förändringarna i allmänhet mindre.

Luft och klimat

Lokalklimatet förändras mycket inom de områden där ny bebyggelse
och anläggningar uppförs. Vindhastigheterna och lufttemperaturen ökar
samtidigt som luftfuktigheten sjunker där skogen helt eller delvis ersätts
av bebyggelse. Inom grönområden förändras luft och klimat endast
marginellt, åtminstone inom större sammanhängande grönområden.
Växt- och djurliv, biologisk mångfald och naturvård

Växt- och djurlivet och den biologiska mångfalden inom planområdet
förändras kraftigt inom de områden där ny bebyggelse och anläggningar
uppförs. Många växt- och djurarter försvinner och ett mindre antal
arter fortlever i bebyggelsen. Inom större grönområden blir flertalet
skogsarter kvar och den biologiska mångfalden minskar inte så mycket.
För planområdet typisk äldre tallvegetation inom Kronanbacken.
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Teknisk försörjning

Luleå så att trafikarbetet totalt i tätorten beräknas minska med ca 1.5 %,
vilket bl a medför minskade luftföroreningar och bullerutsläpp.

Den befintliga tekniska försörjningen påverkas genom att kraftledningar
t ex måste markförläggas. I övrigt sker främst utökning av de tekniska
infrasystemen för el, vatten, fjärrvärme m m i nya bebyggelseområden.

Buller

Trafikbullret beräknas öka vid ovannämnda vägar där trafikflödet ökar,
t ex Skiljevägen och eventuellt Kronbackvägen, men ej överskrida
gällande bullernormer. Där minskningar sker av trafikflödet, sker även
bullerminskningar

Trafik och kommunikationer

Trafikmängderna på gatorna runt planområdet kommer att förändras
delvis på grund av de nya gatorna och den nya bebyggelsen. Såväl
ökningar som minskningar kommer sannolikt att inträffa, men
sammantaget medför den utökade bebyggelsen inom planområdet också
ökad trafik.
Den mest markanta förändringen inträffar på Skiljevägen och dess
förlängning västerut som här kallas Kronanvägen. Här beräknades
trafiken öka från dagens flöde på maximalt 1000 fordon per
årsmedeldygn till, enligt en simulering i början på 90-talet, till ca 2-3000
per årsmedeldygn på vägens östra del (nuvarande Skiljevägen), och upp
till 6-7000 bilar per årsmedeldygn på dess västra del (anslutning mot
Bensbyvägen).
Enligt en simulering år 2002, i samband med utredningen av
alternativa vägförbindelser mellan väg E4 – Kallax flygplats beräknades
trafiken på Kronanvägen bli ca 5000 fordon per årsmedeldygn. vilket då
stödjer ovan nämnda bedömning.
Minskningar i trafikflöden kan förväntas på bl a Kronbacksvägen och
på Hertsövägen vid Örnnäset om Kronanvägen byggs till Bensbyvägen.
Den största minskningen kan förväntas på Kronbacksvägen. Om
bostadsområdena Kronanbacken och/eller Östra Kronan trafikmatas
från Kronbacksvägen minskar inte trafiken här utan kan i så fall öka,
särskilt närmast Svartövägen.
Tillkomsten av Kronanvägen kan även föra med sig ombyggnader
på bl a Kronbacksvägen med t ex minirondeller och andra
trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
Tillkomsten av Skiljevägens förlängning till Bensbyvägen,
Kronanvägen, förbättrar effektiviteten i vägnätet i denna del av tätorten

Energi och materialkretslopp

Energianvändningen såväl som materialanvändningen i bebyggelsen
ökar totalt, men blir lägre per ytenhet och per invånare i nyare än äldre
bebyggelse. Många kretsloppsflöden som t ex för vatten sluts bättre
genom mindre förluster och blir effektivare i Kronans nya bebyggelse
än i äldre bebyggelse. Kronan skiljer sig här inte från andra nya
bebyggelseområden om samma krav på resurseffektivitet ställs.
Kulturmiljö

En del av de kulturmiljövärden som finns i några befintliga byggnader
inom det f.d. regementsområdet bör kunna bevaras, men omgivningen
kommer att förändras radikalt alltefter som bebyggelsen i arbetsområdet
Kulturbyn utvecklas.
Uthållighet/hållbarhet

Om stadsdelen Kronan byggs enligt de uppställda målen i programmet
kommer den miljömässiga hållbarheten eller uthålligheten i bebyggelsen
att bli avsevärt bättre än i andra stadsdelar i Luleå. Samtidigt är det alltför
enkelt att utlova detta som resultat av en översiktsplan. Det krävs också
att ytterligare en lång rad beslut och åtgärder under hela genomförandet
av planen konsekvent inriktas på att uppfylla detta mål.
För det första är utrymmet att åstadkomma hållbarhet genom en
fysisk plan begränsat. Människors livsstil, konsumtionsvanor och
resmönster bl a betyder mycket för miljöpåverkan. Här kan planer och
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Fridhem, Burströmska Gärdan m fl på Skurholmen. Lulsundet påverkas
i mindre grad. Försämringen beror på att vissa närbelägna skogsområden
exploateras för bebyggelseändamål, vilket minskar de tillgängliga
arealerna och/eller ökar avståndet till områden för promenader,
hundrastning, lek m m i närheten av bostaden. Ormbergsområdet med
tillhörande elljusspår påverkas marginellt av Kronanvägens vägreservat.

åtgärder i den fysiska miljön spela en roll genom att underlätta eller
försvåra ett miljövänligt och resurshushållande beteende.
För det andra är FÖP Kronan översiktlig och vägledande, och inte
bindande för mark- och vattenanvändning. Utfallet av detaljplanering och
genomförande/byggande styrs inte enbart av översiktsplanen.
För det tredje är de förändringar inom planområdet som faktiskt
kommer till stånd – och när det sker – beroende av bl a arbets- och
bostadsmarknadens framtida utveckling i Luleå, dvs av många olika
bostadskonsumenters och företagares agerande och därmed indirekt
av hur regionen ekonomiskt och befolkningsmässigt sett utvecklas i
framtiden.

Arbete

Arbetsplatsområdet Kulturbyn kommer att bli en livligare miljö med
många nya närboende som passerar och vistas i omgivningen. Det kan
bl a ge såväl något ökade trafikrisker som nya affärsmöjligheter för
företagarna. Arbetsområdets attraktivitet ökar därmed sannolikt.

Miljökvalitetsnormer
Service

Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas inom eller i anslutning till
planområdet.

Serviceunderlaget i omkringliggande stadsdelar försämras i mindre grad
än som annars sannolikt skulle bli fallet. I vissa fall kan det förbättras när
skolor och daghem m m här också används av de nya invånarna inom
Kronanområdet. Bättre bil-, GC- och kollektivtrafiktillgänglighet skapas
genom bl a nya vägar, även för många boende runt planområdet i de
östra delarna av tätorten Luleå.

4.4 Sociala konsekvenser
Boende och uthållighet

Om lägenhetssammansättning m m i bebyggelsen uppfyller programmets
mål om variation bör stadsdelen Kronan få en bra social uthållighet, samt
i viss mån även bidra till ökad uthållighet för omgivande stadsdelar.
Ett varierat lägenhetsutbud i den nya bebyggelsen ger bättre utbud
av boendemöjligheter i denna del av staden. Det innebär att även för
boende i omgivande befintliga bostadsområden vilka domineras av
enbostadshus, kan det bli lättare att hitta bostad under olika livsskeden
och familjesituationer i denna del av staden. Detta bidrar till ökad social
hållbarhet.

Mänsklig hälsa och säkerhet

Såväl trafiksäkerhetsrisker som buller ökar i viss mån genom mer
bebyggelse och ett utökat vägnät. Detta medför både förbättringar och
försämringar på olika platser inom de östra delarna av tätorten Luleå.

Rekreation

Tillgänglighet till närrekreation försämras något från dagens relativt
höga nivå för invånare i främst de närbelägna befintliga stadsdelarna
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4.5 Ekonomiska konsekvenser
Den kommunala ekonomin påverkas av både investerings- och
driftskostnader i samband med exploateringen av planområdet.
Investeringskostnaderna för gemensam infrastruktur som
Kronanvägen och större VA-ledningar samt alla lokalgator och ledningar
m m inom bostadsområdet Östra Kronan beräknas till ca 65 - 70 Mkr.
För övriga delar av planområdet är investeringskalkyler ännu inte gjorda.
Driftskostnaderna ökar när mer vägar och ledningar byggs. Dessa kan
i nuläget ej närmare kvantifieras, men är sannolikt begränsade på kortare
sikt.
Exploateringen av planområdet medför förbättrat
kapacitetsutnyttjande av befintlig infrastruktur i omkringliggande
stadsdelar när befintliga vägar, ledningar, skolor m m även används
av de nya invånarna på Kronanområdet. Detta bedöms vara
samhällsekonomiskt gynnsamt.

29

