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1.

Planens bakgrund, syfte och huvuddrag

2.

Planområdets läge och areal

Planens huvudsakliga syfte är att pröva lämpligheten att möjliggöra bebyggelse i form av
kategoriboende för äldre (Trygghetsboende) på fastigheten Råneå 12:66. I syftet ingår även
att möjliggöra för att befintlig fritidsgård på fastigheten kan finnas kvar.

Planområdet utgörs av fastigheten Råneå 12:66 och är beläget i centrala Råneå mellan Skolvägen och Råneälven. Omkringliggande fastigheter är bebyggda med bostäder, förskola och
skola. Planområdet utgör ca 0,5 hektar.
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Planområdet utgörs av fastigheten Råneå 12:66, rödskrafferat i bilden.
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3.

Planförfarande och tidplan för planarbetet

Planuppdrag beslutades av KSAU 2017-03-12, § 84.

Detaljplanen är påbörjad i maj 2017 och handläggs med normalt förfarande enligt PBL
2010:900.
Efter samrådet kommer detaljplanehandlingarna att bearbetas och eventuellt justeras innan
de visas för granskning under hösten 2017.
Detaljplanen beräknas kunna bli antagen av Stadsbyggnadsnämnden mellan första och andra kvartalet 2018. Observera att tidsplanen är preliminär och kan ändras efter samrådet.
Samråd:

november 2017

Granskning:

1:a kvartalet 2018

Antagande:

1-2:a kvartalet 2018

4.

Handlingar

Planhandlingar
• Plankarta med bestämmelser och illustration.
• Planbeskrivning (denna handling).
Plankartan och planbestämmelserna är juridiskt bindande. Planbeskrivningen och illustrationskartan utgör komplement till plankartan och planbestämmelserna, men saknar egen
rättsverkan.

Övriga handlingar
Under planarbetet har dessutom följande handlingar upprättats:
• Grundkarta
• Fastighetsförteckning
• Skuggstudie
• Samrådsredogörelse (upprättas efter samrådet)
• Granskningsutlåtande (upprättas efter granskningstiden)
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5.

Tidigare ställningstaganden

Planer
Översiktsplan
Föreslagen detaljplan bedöms ej strida mot intentionerna i översiktsplanen som anger att
Råneå ska kompletteras med bostadsbebyggelse samt att utrymme för trygghetsboende ska
finnas i Råneå. Översiktsplanen anger även att föreslagen plats ingår ett område med värdefull natur längs Råneå älvdal. Den specifika fastigheten bedöms dock sakna betydelse för
naturvärdena då den redan är exploaterad.

Utvecklingsplan
I förslag till utvecklingsplan för Råneå (Beräknas antas av kommunfullmäktige hösten 2017)
finns följande rekommendationer och riktlinjer som berör planförslaget:
Nybyggnation av bostäder ska i första hand utgöras av flerbostadshus. Råneå ska kunna erbjuda ett varierat utbud av boendeformer och det finns ett behov av mindre lägenheter samt
trygghetsbostäder.
Nybyggnation ska i första hand ske genom förtätning av befintlig bebyggelse samt genom att
bebygga lediga tomter och redan detaljplanelagda områden. Ett trygghetsboende ska byggas
vid Skolvägen.

RA011

A418 Område för

ny detaljplan

RA029

Planmosaik som visar gällande detaljplaner vid planområdet (rödstreckad linje).
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Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser
Planen berör eller tangerar områden med gällande planer enligt nedan:		
Nr

Namn

Laga kraft

Lantmäteriet

A 418

Torget och kv Violen, Daggkåpan, Tulpanen,
Oxeln, Linnean mfl

1984-12-17

25-P84/82

RA029

Råneå kyrkoby

1967-08-24

25-RÅN-4230

RA011

Råneå kyrkoby

1957-07-25

25-RÅN-3352

Planområdet ligger inom detaljplan A418. Fastigheten Råneå 12:66 är i gällande plan avsatt
som ett A-område, dvs för allmänt ändamål. Ny detaljplan krävs för att möjliggöra föreslagen byggnation.

Kommunala beslut i övrigt
2011-08-29 132 § beslutade kommunfullmäktige att fastställa ett regelverk för trygghetsboende i Luleå kommun samt att införa kommunal medverkan för trygghetsboenden. Till beslutet
finns bilagor som redovisar regler för trygghetsboende.
Lulebo AB har ansökt och beviljats en förfrågan om markanvisning och ändrad detaljplan för
Råneå 12:66 för att uppföra en ny byggnad för trygghetsboende (kategoriboende för äldre)
med ca 20 lägenheter. I samband med detaljplanearbetet kommer ett förslag till markanvisning av Råneå 12:66 att upprättas. KSAU 2017-03-12, § 84.

Riksintressen
Planområdet omfattas av riksintresse för naturvård vilket täcker hela älvdalen och inklusive
centrala Råneå. Bedömning har gjorts att de värden som ligger till grund för riksintresse naturvård inte finns inom fastigheten. Råneälven utgör Natura 2000-område.

Strandskydd, miljökvalitetsnormer (och ev. andra förordnanden enl. MB)
Hela planområdet är sedan tidigare planlagt. När en detaljplan ersätts med en ny detaljplan
återinträder strandskyddet enligt miljöbalken 7 kap § 18g. En remsa av planområdet ligger
närmare än 100 meter från Råneälven berörs då av strandskydd. Kommunen avser att upphäva strandskyddet inom planområdet genom en administrativ bestämmelse i detaljplanen.
Motiv till upphävandet återfinns under kapitel 6 - Detaljplanen.

Bedömning av betydande miljöpåverkan
Enligt 6 kap. 11§ Miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning av planer och program om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en separat miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. För att avgöra om det finns
risk för att detaljplanens genomförande medför betydande miljöpåverkan görs en behovsbedömning.
Planområdet har tidigare varit bebyggt med en skola och utgörs idag av en gräsbevuxen yta
samt en fritidsgård. Kommunen har tagit ställning till att planen inte bedöms innebära risk
för betydande miljöpåverkan såsom avses i miljöbalken 6 kap 11§.
Samråd gällande miljöbedömning görs med Länsstyrelsen i samband med plansamrådet.
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6.

Detaljplanen

Förutsättningar
I beslut av kommunfullmäktige framgår att det som en del i strategin för vision Luleå 2050
ska byggas ett kategoriboende för äldre. Ett såkallat trygghetsboende i Råneå. Syftet är att
äldre personer ges möjlighet att bo i egen lägenhet men med tillgång till större trygghet och
ett bättre socialt utbyte.
Råneå har ett komplett stadsdelscentrum med livsmedelbutiker, restauranger, bibliotek/medborgarkontor, bank, post, busstation och kyrka. Vårdcentral, tandvård och apotek finns på
promenadavstånd. Här finns tre äldreboenden och drygt 20 föredetta pensionärslägenheter.
I Råneå är drygt 60% av lägenheterna inte tillgängliga med rullstol eller rollator. Av pensionärerna bor knappt ⅓ i lägenhet och resten i småhus. Först i åldrarna över 80 år bor mer än
hälften i lägenhet. Många flyttar från Rånbyarna till lägenhet i Råneå när de blir i åldrarna
75-80 år och inte längre kan bo kvar i småhus på landet.
Lulebo AB har fått i uppdrag genom markanvisning och ändrad detaljplan att uppföra ny
byggnad för trygghetsboende i Råneå på fastigheten 12:66. Syftet med detaljplanen är att
pröva förutsättningarna för ca 20 nya hyreslägenheter för trygghetsboende.
Föreslagen detaljplan bedöms vara förenlig med översiktsplanen som anger att utrymme för
trygghetsboende ska finnas i Råneå. Översiktsplanen anger även att föreslagen plats ingår i
ett område med värdefull natur längs Råneå älvdal. Den specifika fastigheten bedöms dock
sakna betydelse för naturvärdena.
Gällande detaljplan anger allmänt ändamål vilket innebär att ändrad detaljplan krävs för
att möjliggöra föreslagen byggnation. Inom fastighet Råneå 12:66 finns en fritidsgård som
bedöms kunna vara kvar på sin nuvarande plats.
Detaljplanen bedöms kunna genomföras enligt ett standardförfarande och föreslås kunna
antas av stadsbyggnadsnämnden.

Planområdets utformning - Planbestämmelser
Området planeras för bostäder (B1) och samlingslokaler (C1) fördelat i en byggnad om högst
4 våningar (f1). Största tillåtna exploatering är 550 kvadratmeter byggnadsarea (e1) och
högsta tillåtna nockhöjd är 15 meter. För att behålla den befintliga bebyggelsestrukturen i
området har huvudbyggnaden en placeringsbestämmelse (p1) som reglerar att minst en fasad
ska placeras mot gata.
Efter en avstyckning av fastigheten Råneå 12:66 kommer tomten där Råneås fritidsgård idag
är belägen bli en egen fastighet vars detaljplan kommer medge bostäder (B1) och samlingslokaler (C1) fördelat i en byggnad om högst 2 våningar. Största tillåtna exploatering är 500
kvardratmeter byggnadsarea (e2) och högsta tillåtna nockhöjd är 8 meter.
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Markägoförhållanden
Råneå 12:66 ägs av Luleå kommun. Förslagsvis gör exploatören ett markinköp och blir ny
markägare.

Naturmiljö
Planområdet är till stor del påverkat och exploaterat med marginella naturvärden. Topografin inom planområdet varierar mellan ~+10 m (RH2000) närmast Skolvägen i norra delen av
planområdet ner mot ~+ 8 m (RH2000) vid den sydvästra gränsen mot förskoletomten. Inom

Björkallé längs Skolvägen. Grupp med tallar i bakgrunden i det sydvästra hörnet av planområdet.

Gräsytor och björkar sett från Skolvägen mot fritidsgården.
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aktuell fastighet finns ett antal björkar planterade som en allé längs Skolvägen samt en trädgrupp bestående av tallar i det sydvästra hörnet av fastigheten. Planområdet består i övrigt
till största delen av gräs- och hårdgjorda ytor för parkering och uteaktiviteter vid fritidsgården.

Marken
Geotekniska förhållanden
Enligt jordartskartan utgörs planområdet av morän och finsediment med genomgående
torrskorpa. Planområdet har tidigare varit bebyggt med en skolbyggnad som revs 2009.
Byggnaden hade källare och marken inom planområdet är därmed påverkat av urgrävning
och schaktning.
Marken inom planområdet bedöms vara lämpligt att bebygga ur geoteknisk synpunkt. Kompletterande geotekniska utredningar krävs inför byggnation.

Markradon
Planområdet ligger inom normalriskområde för förekomst av markradon enligt Luleå kommuns översiktligt upprättade radonriskkarta.

Förorenad mark
Inom planområdet har en tidigare skolbyggnad funnits. Rivning av byggnaden genomfördes 2009 genom dåvarande Tekniska förvaltningen. Rivning och städning av tomten skedde
enligt gällande miljökrav och området bedöms vara lämpligt att bebygga med bostäder.
Eventuella påträffade markföroreningar ska anmälas till miljökontoret och måste avhjälpas i
samband med byggnation inom planområdet.

Hänsyn
Avgränsning för utvecklingsplan

Kulturmiljövärden

Sammanhållen kulturmiljö
Fornlämningar

Råvarutillgångar och samhällviktig verksamhet
Avgränsning för utvecklingsplan

Viktigt ledningsstråk för VA

Rånträsket

Miljö, hälsa och säkerhet

Norrabyn

Vattennivå ca 6m över normalt vattenstånd
Degerholmen

Kullen

Västibyn

Tallheden
Sundet

Västiåkern

RÅNEÅ
Hägnheden

Heden

Östra byn

Sörsidan

0

200

Råneälven

400 Meter

Karträttigheter Luleå Kommun 2017

Kartan är tagen ur Utvecklingsplan Råneå och visar områden som behöver tas hänsyn till för bland annat översvämningsrisk, kulturmiljöer och fornlämningar.
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Risk för ras och skred
Utifrån utvecklingsplanen för Råneå framgår att det inte finns någon kartering av rasrisker
längs Råneåälven. Varken lutningar eller jordarter inom utvecklingsplanens område tyder på
att det skulle finnas risker för ras och skred.

Risk för höga vattenstånd
I planeringen ska hänsyn tas till risk för 100-årsflöden och kraftiga regn. För att kunna
bedöma översvämningsriskerna i planen har kommunen tagit fram en karta med områden
som bedöms kunna vara i riskzonen för att översvämmas vid höga flöden från älven eller vid
kraftiga regn. Översvämningskartan visar en vattennivå +6 meter över det normala vattenståndet (se föregående sida). Planområdet ligger inte inom detta.

Strandskydd
Generellt strandskydd gäller 100 meter från strandlinjen enligt mijlöbalken 7 kap. 14§.
Hela planområdet är sedan tidigare planlagt. När en detaljplan ersätts med en ny detaljplan
återinträder strandskyddet enligt miljöbalken 7 kap § 18g. Kommunen avser att upphäva
strandskyddet för hela planområdet genom en administrativ bestämmelse i detaljplanen
med hänvisning till de särskilda skäl som miljöbalken anger i 7 kap § 18c pkt 1, pkt 2 och
pkt5.
Planområdet som är tänkt att bebyggas med flerbostadshus är redan idag ianspråktaget av
bebyggelse med en avstyckad tomtoch och hyser inga noterbara naturvärden.
Tomten är avskuren från stranden som en del i en sammanhänngande bebyggelse.
Ett trygghetsboende är ett allmänt intresse och föreslagen tomt har bedömts utgöra den mest
lämpliga lokaliseringen i Råneå med hänsyn till närhet till service mm.

Kulturmiljö/kulturarv
En inventering över Råneå tätort är gjord hösten 2016 där byggnader och miljöer fått olika
klassningar beroende på hur intressanta dessa är ur ett kulturhistoriskt perspektiv. De klassningarna är tidstypiskt, kulturhistoriskt intressant och särskilt kulturhistoriskt intressant.

Fornlämningar
Det finns inga kända fornlämningar i direkt anslutning till planområdet.

Landskapsbild och stadsbild
Stadsbild
Byggnaden som planeras på fastigheten bedöms medföra viss påverkan på stadsbilden. Fastigheten är idag obebyggd vilket gör att intilliggande grannar kommer att få viss försämring
av utsikt vid byggnation av trygghetsboendet. Byggnaden planeras bli 4 våningar och placeras längs med Skolvägen så som befintlig bebyggelse är placerad.

Bebyggelse och gestaltning
Bebyggelse
Bebyggelsen i Råneå består till största del av småhus och villor. I de mest centrala delarna
finns flerbostadshus och lägenheter. I anslutning till planområdet är bebyggelsen av blandad
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karaktär. Den består av lägenhetshus som skiftar mellan 2-3 våningar, en skola, ett dagis
samt friliggande 1-11/2-plans villor. Längs med Skolvägen finns lägenhetshus och byggnader
som fått klassningen tidstypiskt respektive särskilt kulturhistoriskt intressant vilket innebär att
byggnaderna kan vara väl bevarade och ha en stark och tydlig karaktär med detaljer typiska
från sin arkitektoniska tidsepok. I anslutning till planområdet finns också Råneskolan som
är för elever från förskoleklass till niondeklass. Denna har fått klassningen sammanhållen
kulturmiljö med byggnaderna utpekade som särskilt kulturhisoriskt intressant respektive kulturhistoriskt intressant.

Intilliggande fastighet Skolvägen 6 - Tidstypisk bebyggelse från 1960.

Fritidsgården inom fastigheten till höger i bilden.

11

Ljusförhållanden, skuggbildning
Genomförd skuggstudie visar att inga omkringliggande fastigheter kommer påverkas negativt i någon större utsträckning efter ett uppförande av byggnaden.

Skuggbildning 2017-09-22 kl. 12:00

Skuggbildning 2017-09-22 kl. 15:00

Tillgänglighet
Området är relativt flackt med en god tillgänglighet ur fysisk aspekt.

Friytor
Rekreation och lek
Ytor för lek och rekreation kan inrymmas inom den nya fastigheten i anslutning till den
planerade bebyggelsen och den innergård som bildas mellan den befintliga fritidsgården och
den nya huskroppen. Närheten till Råneälven och promenadstråk ger förutsättningar för en
god boendemiljö.

Offentlig och kommersiell service
Planområdet ligger i centrala Råneå och Råneå centrum med livsmedelsbutiker, apotek mm
på ca 150-200 m gångavstånd.

Trafik
Gatunät, gång- och cykeltrafik
Planområdet är lättillgängligt och välanslutet till Råneå centrum med befintliga trottoarer
längs Skolvägen och Bondbovägen.
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Vy längs Skolvägen.

Biltrafik
Planområdet ligger längs Skolvägen som utgör anslutningsväg till bland annat skolan och
Råneå idrottsplats. Skolvägen nyttjas även delvis av trafik som har målpunkt vid centrum.
Trafikmätningar utförda av Stadsbyggnadsförvaltningen visar på att årsmedeldygnstrafiken
är relativt låg. I september 2010 uppmättes till ca 700 fordon vid Skolvägen, norr om planområdet. I juli 2015 uppmättes ca 260 fordon längs Skolvägen, söder om planområdet. Skyltad
hastighet längs Skolvägen är 30 km/h. Tillkommande biltrafik vid ett genomförande av detaljplanen bedöms ge en marginell påverkan.

Kollektivtrafik
Råneå busstation ligger ca 200 meter från planområdet.

Parkering
Parkeringsplatser för bil löses enligt Luleå kommuns parkeringsnorm och i detta fall primärt
genom markparkering.
Cykelparkering ska lösas inom fastigheten enligt Luleå kommuns parkeringsnorm för cykel.
Det exakta antalet bilparkeringar och cykelparkeringar ska bevakas och säkerställas i det
kommande bygglovskedet.

Angöring/varumottag/utfarter
Angöring till planområdet kan ske via Skolvägen och Klapphällsstigen.

Trafikbuller
Trafikbuller har beräknats översiktligt utifrån Boverket och SKL:s skrift ”Hur mycket bullrar
vägtrafiken”. Som närmast kan en ny byggnad inom planområdet placeras ca 10 meter från
vägmitt. Den närmast motsvarande angivna bullersituationen i broschyren motsvarar en trafikmängd på 1220 fordon med skyltad hastighet 40 km/h 10 meter från vägmitt vilket klarar
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riktvärden för dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad. Vid planområdet är det lägre hastighet
och lägre trafikmängder, se rubrik om biltrafik på föregående sida. Stadsbyggnadsförvaltningen gör utifrån ovan bedömningen att trafikmängderna vid planområdet inte kan antas
innebära att gällande ritkvärden för vägbuller i förordningen om trafikbuller riskerar att
överskridas och att inga särskilda krav på bulleråtgärder är nödvändiga.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
De planerade bostadshusen ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet via anslutningspunkt i Skolvägen.
Närmaste brandpost finns i korsningen Skolvägen/Klapphällsstigen i anslutning till nordöstra hörnet av planområdet.
Dagvatten ska så långt som det är rimligt omhändertas och fördröjas inom kvartersmark.

Snöröjning
En stor del av fastigheten Råneå 12:66 används idag som snöupplag för omkringliggande
gator och kommunal kvartersmark. Vid ett genomförande av detaljplanen kommer ytor för
upplag av snö att minska i området.

Värmeförsörjning/El/Tele/IT
Fjärrvärmeanslutning finns i anslutning till planområdet. Befintlig bebyggelse och tidigare
skolbyggnad inom planområdet har varit ansluten till elnätet. Kapacitet finns för anslutning
av tillkommande bebyggelse i befintlig elnätstation.

Avfallshantering
Sopsortering ska anordnas inom kvartersmarken. Avfallshanteringen ska skötas i enlighet
med Luleå kommuns lokala föreskrifter.
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7.

Konsekvenser

Tillgänglighet
Åtkomst räddningsfordon
Räddningstjänstens höjdfordon kan beroende på utformning av kvartersmarken inte utgöra
alternativ utrymningsväg för byggnader inom området. Om inte åtkomst kan säkerställas
ska alternativ utrymningsväg lösas genom byggnadstekniska åtgärder.

Sociala frågor
Planförslaget syftar till att tillskapa möjlighet för kategoriboende för äldre i ett trygghetsboende. En boendeform som möjliggör för personer som inte längre orkar eller vill bo kvar
i småhus eller konventionella lägenheter att bo kvar i det område där man har sitt sociala
nätverk.

Hälsa och säkerhet
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett trygghetsboende på fastigheten. Möjligheten
att bo kvar i sitt område när andra boendeformer blir för krävande är positivt för den enskilda personen och för området i stort. Den bebyggelse som planförslaget medger skapar en
förutsättning för ett ökat antal personer som vistas i området vilket i sin tur skapar förutsättningar för ett centrum som upplevs tryggare och trevligare.
Trafiksäkerheten måste tas i beaktning vid anordning av in- och utfarter till fastigheten.

Buller, vibrationer och andra störningar
Stadsbyggnadsförvaltningen gör utifrån Boverkets och SKL:s skrift ”Hur mycket bullrar
vägtrafiken” bedömningen att trafikmängderna vid planområdet inte kan antas innebära att
gällande ritkvärden för vägbuller i förordningen om trafikbuller riskerar att överskridas, att
inga särskilda krav på bulleråtgärder är nödvändiga.

Miljömål och miljökvalitetsnormer
I Luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477) preciseras krav på högsta tillåtna föroreningsnivåer för ett antal olika luftföroreningar. Dessa föroreningsnivåer kallas för miljökvalitetsnormer och de ska spegla den lägsta godtagbara miljökvaliteten som människor och miljö
tål utifrån befintlig vetenskaplig kunskap. I dagsläget finns det miljökvalitetsnormer för
bland annat kvävedioxid, svaveldioxid och partiklar PM10 samt förnågra ämnen till. Efter ett
genomförande av planen bedöms att miljökvalitetsnormerna samt de 16 nationella miljökvalitetsmålen inte kommer överskridas eller påverkas negativt.

Mellankommunala förhållanden
Planen bedöms sakna mellankommunalt intresse.
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8.

Detaljplanens genomförande

Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är fem år från det datum detaljplanen vinner laga kraft. Efter
genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras utan att fastighetsägare har rätt till ersättning.

Tidplan för genomförandet
Efter att detaljplanen vunnit laga kraft har exploatören enligt föreslaget markanvisningsavtal
rätt att förvärva fastigheten.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Exploatören ansvarar för allt arbete och alla åtgärder inom kvartersmark. Detaljplanen saknar allmän platsmark.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
En ny fastighet för det tillkommande kategoriboendet bildas genom avstyckning från Råneå
12:66. Efter avstyckning återstår för fritidsgården en tomt på ca 2000 kvm på fastigheten Råneå 12:66 och tomten för kategoriboendet blir ca 3000 kvm.
Lantmäterimyndigheten svarar för erforderliga fastighetsbildningsåtgärder efter ansökan om
lantmäteriförrättning av exploatör/fastighetsägare.

Ekonomiska frågor
Planekonomi och exploateringsavtal
Detaljplanen bedöms vara ekonomiskt genomförbar. Detaljplanearbetet regleras genom
avtal.
Exploatören erlägger avgift för lagfart, bygglov, el VA-anläggningsavgift, m.m. enligt gällande taxor.

Markanvisning
Lulebo AB har ansökt och beviljats en förfrågan om markanvisning och ändrad detaljplan för
Råneå 12:66 för att uppföra en ny byggnad för trygghetsboende (kategoriboende för äldre)
med ca 20 lägenheter. I samband med detaljplanearbetet kommer ett förslag till markanvisning av Råneå 12:66 att upprättas. KSAU 2017-03-13, § 84.

Tekniska frågor
Exploatören ansvarar för utredningar som kan komma att krävas i samband med bygglov.
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9.

Medverkande i projektet

Detaljplanen har tagits fram av stadsbyggnadsförvaltningen i samarbete med andra kommunala förvaltningar och exploatören Lulebo AB.
Medverkande arkitekt har varit Kenneth Söderlund MAF på uppdrag av Lulebo AB.

Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering 2017-10-26

Daniel Rova					
Tf Planchef					
Luleå kommun				

Anton Snell Erlandsson
Planarkitekt
Luleå kommun
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