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Detaljplan för del av Björsbyn

Luleå kommun

Norrbottens län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 Januari 2016 (§ 42) att ge Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en detaljplan för del av Björsbyn, del av Björsbyn 1:12 - Dalbo.
Detaljplanen har inte föregåtts av något detaljplaneprogram.

Hur samrådet bedrivits

Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för så kallat utökat förfarande (se
5 kap. 7 §, plan- och bygglagen). För att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och för
att ge möjlighet till insyn och påverkan ska samråd ske med myndigheter, sakägare och övriga
berörda enligt 5 kap. 11 §, plan- och bygglagen. Vid utökat förfarande ska samrådstiden vara
minst tre veckor.
Ett förslag till detaljplan har därför visats för samråd under perioden 20 Juni – 29 Augusti 2017.
Planhandlingarna har funnits tillgängliga på Luleå kommuns webbplats, på Stadshuset och på
Stadsbiblioteket. En kungörelse om planförslaget och samrådet har dels anslagits på kommunens anslagstavla, dels införts i lokaltidningarna Norrbottens Kuriren och Norrländska Socialdemokraten den 16 Juni 2017, kungörelse om förlängning av samråd infördes i samma tidningar
30 Juni 2017.
Samråd har under arbetet med planförslaget även skett kontinuerligt med berörda kommunala
förvaltningar och bolag.
Under samrådstiden inkom 11 skrivelser.

Skrivelser utan invändningar har inkommit från:
• Sjöfartsverket, 2017-07-04,
• Skanova, 2017-07-14,
• Försvarsmakten, 2017-07-17

Skrivelser med synpunkter och/eller frågor har inkommit från:
• Fritidsförvaltningen ,2017-06-20,
• Räddningstjänsten, 2017-07-14.
• Ägare till Björsbyn 1:99, 2017-08-21,
• Trafikverket, 2017-08-22,
• Luleå Lokaltrafik AB, 2017-08-28
• Lantmäteriet, 2017-08-29,
• Länsstyrelsen, 2017-08-29,
• Bygg- och Miljönämnden, 2017-08-30
Synpunkterna sammanfattas och kommenteras nedan.

Inkomna synpunkter med kommentarer

Inkomna synpunkter redovisas här i sammanfattad och förkortad form. Synpunkter av redaktionell art har utelämnats från samrådsredogörelsen. Synpunkterna i sin helhet finns att tillgå
på stadsbyggnadsförvaltningen. Länsstyrelsens yttrande bifogas (bilaga 2).
Stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer skrivs med kursiv stil för att tydligt skilja dem från inkomna
synpunkter.

Myndigheter
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen anser att det i planbeskrivningen bör framgå hur dagvattenhantering ska hanteras
inom planerat verksamhetsområde. Vid etablering av verksamhet som hanterar miljöskadliga
ämnen kan dagvatten från denna behövas hanteras särskilt.
Kommunen har unde våren och sommaren 2017 genomfört en förprojektering av planområdet där gator,
tomtmark, vatten- och avlopp samt dagvatten studerats. Utifrån detta kompletteras handlingarna med
beskrivning av hur dagvattnet avses hanteras.
I syfte att reglera branta slänter mot gata bör kommunen överväga att använda sig av ytterligare
egenskapsbestämmelse för detta planområde. Lämpliga egenskapsbestämmelser för detta beskrivs under avsnitt 7.8 i Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan.
Utan ytterligare reglering riskeras att tomtmark schaktas och terrasseras, vilket skulle motverka
kommunens syfte.
Som en del av den tidigare nämnda förprojekteringen har tomter och gator höjdsatts. Att helt undvika
schaktning och terrasering är inte möjligt. Förprojekteringen visar på dock på var risken för höga slänter
är störst. I dessa kvarter regleras var utfarter får anläggas och hur en del av husen placeras. På så sätt kan
risken för höga slänter minskas. Samtidigt avser kommunen att utnyttja förprojekteringens höjdsättning
för att ge förslag på höjder till tomtköparna. Höjdsättningen kommer också att fungera som underlag i
bygglovsskedet.
Kommunen bör även överväga att reglera den park som planeras innefatta en större lekplats,
genom egenskapsbestämmelse i plankartan. Detta för att genom prövning säkerställa lämplighet för den tilltänkta lekplatsen som enligt planbeskrivningen ska utformas med god tillgänglighet för funktionshindrade.
Planen justeras med en egenskapsbestämmelse för lekplats.

I kommande planarbete bör kommunen beskriva om det kan antas krävas
markavvattning inom planområdet. Om så är fallet ska tillstånd enligt 11 kap. 13
§ MB, för detta sökas hos Länsstyrelsen.
Det finns inget i dagsläget som tyder på att markavvattning kommer att krävas för att
göra området byggbart.
Trafikverket
Kommunala väghållningsområdet
Trafikverket anser att i anslutning till framtagande av aktuell detaljplan ska en
översyn av det kommunala väghållningsområdet göras. I takt med att Luleå
tätort växer så bör det kommunala väghållningsområdet utökas och det underlättar även för kommunen vid sin planläggning. Det står i planbeskrivningen att
”Områdets landskapsbild förändras kraftigt, från ett obebyggt skogsområde till
ett tätbebyggt bostads- och verksamhetsområde.”
Det kommunala väghållningsområdets utsträckning är i sig inte en direkt planfråga,
men en dialog har inletts med trafikverket om en eventuell översyn av väghållaransvaret
i området.
Anslutningar till statlig väg
Detaljplanen reglerar anslutningar mot statlig väg 596. Trafikverket anser att det
saknas underlag för att vi ska kunna ta ställning till om väganslutningarna går att
genomföra på ett trafiksäkert sätt samt så att vägens framkomlighet inte försämras i för hög grad. Vägens framkomlighet är inte minst viktig för de dispenstransporter som ska till/från Luleå hamn. Trafikverket är tveksam till förslaget om en
fyrvägskorsning/cirkulation för anslutningen till bostadsområdet från Bensbyvägen. Det bör utredas om det är lämpligare att anlägga en förskjuten korsning.
Trafikverket vill att kommunen redovisar skisser på tilltänkta korsningsutformningar samt prognostiserade trafikflöden. Det måste säkerställas att gång- och
cykelåtgärder genomförs och finns på plats före bebyggelsen. Trafikverket förordar att båda gångportarna byggs direkt.
Vägledande i planeringen för området har varit att skapa en naturlig koppling till Hällbacken och att ge så goda förutsättningar som möjligt för kollektivtrafik. Den föreslagna
utformningen i planen tillgodoser kollektivtrafikens behov. LLT har yttrat sig både i och
med planens uppstartsmöte och skriftligt under samrådet och menar att den föreslagna
lösningen är bra. En förskjuten korsning skulle inte på samma sätt tillgodose kollektivtrafikens behov eller skapa en tydlig koppling mellan Hällbacken och Dalbo. En förskjuten
korsning skulle dessutom innebära flera platser där vänstersväng görs på Bensbyvägen
vilket kommunen annser vara sämre ur trafiksäkerhetssynpunkt. Cirkulationsplatser
innebär att mer trafiksäkra passager för gående och cyklister kan tillskapas i anslutning
till dessa. Passager i anslutning till en förskjuten korsning bedöms dock inte vara lämpligt. Dessutom skulle det alternativet resultera i ett mindre finmaskigt vägnät för gående
och cyklister. Gång- och cykelnätet är planerat att byggas i samband med övrigt vägnät.
Den skyltade hastigheten är från 50-80 km/h på den statliga vägen i anslutning
till planområdet. Det krävs en översyn av hastigheter på väg 596 i anslutning till
aktuell sträcka.
Kommunen delar trafikverkets syn på att en översyn bör göras. Kommunen menar också
att om en sänkning av hastigheten på sträckan blir aktuell så skulle den av kommunen

föreslagna cirkulationsplatsen bidra till att en sänkning faktiskt efterlevs.
Lantmäteriet
I planförslaget har allmän platsmark för PARK-ändamål lagts ut med direkt
anslutning till gränsen mot Björsbyn 1:99, Riga 1:1 mfl. Varken i grundkartan eller i registerkartan finns några inmätta gränspunkter angivna längs denna gräns.
Lantmäteriet vill här påminna om att detaljplanen inte påverkas om gränsen
visar sig ha ett annat läge. Risken är då att antingen en del av allmän platsmark/
kvartersmarken ligger på grannfastigheten eller att det blir en remsa mellan den
planlagda marken och fram till fastighetsgränsen. Om gränsen är osäker är det
lämpligt att så snart som möjligt utreda gränsen och göra en gränsutvisning där
man letar upp befintliga gränsmarkeringar. Visar sig gränsen vara juridiskt oklar
krävs det en fastighetsbestämning för att bestämma dess läge.
Kommunen är medveten om att inmätta gränspunkter saknas i grundkartan och att det
därför föreligger en osäkerhet. På grund av Lantmäteriets långa levernstider finns inte
utrymme i projekt att invänta en fastighetsbestämning och kommunen har istället fått
göra en riskbedömning. Detaljplanens genomförande innebär inte att någon ny fastighetsgräns kommer anslutas mot befintliga gräsner. I norr och öster ökas avståndet från
kvartersmarken och plangränsen, dvs. allmän plats för NATUR-ändamål utökas för att
minska risken att planlägga kvartersmark på annan fastighet.
Jag tittar på hur planförfattaren lagt ut gränsen mot Björsbyn 5:86. Är det så att
gränsen är inmätt men inte justerad i grundkartan?
Plankartan justeras.
Lantmäteriet är av uppfattningen att texten för vilka fastighetsbildningsåtgärder
planen innebär kan utvecklas.
Planbeskrivningen kompletteras.
Rubriken Gemensamhetsanläggningar och servitut väcker frågan om gemensamhetsanläggning ska bildas. Behövs fastighetssamverkan som avses lösas med
gemensamhetsanläggning?
Var ligger Reveluddsvägen och för vad ska vägområde tas i anspråk för? Inget
u-område i övrigt finns inom planen. Ska ledningsrätt bildas inom allmän plats
(Reveluddsvägen?) med kommunalt huvudmannaskap?
Stycket syftar till att en ledningsrätt eventuellt behöver bildas i Revelsuddens vägområde.
Rubriken ändras och stycket förtydligas.

Kommunala förvaltningar och bolag
Fritidsförvaltningen
Fritidsförvaltningen har följande synpunkter att ta med i det fortsatta arbetet
med detaljplanen över Dalbo:
Bra med planskilda gång/cykelvägar mellan Hällbacken och Dalbo.
Bensbyvägen är hårt trafikerad, och det är viktigt att Hällbacken och Dalbo binds
ihop på ett bra och säkert sätt. Passager ska vara den närmaste vägen.
Underlätta för boende att ta sig ut i naturen och utöva motion.
Anlägga en naturgångstig (1-1,5 m, grus/barr/bark, obelyst) runt området som

ansluter mot gångbanan mot Zinksundet, runt området, via ”Naturlek” och ansluter mot ”reservläge för gångport” Kan sedan med fördel fortsätta runt Hällbacken också.
Den norra gångporten har under förprojekteringen visats sig inte vara genomförbar. Planen möjligör eventuella naturgångstigar i grönområdet ifall det är lämpligt. Hur grönområdena exakt ska utformas kommer att göras vidare projektering av området.
Masterplan?
Fortsatt utökning, Hällbacken etapp 6, 7, mm, Dalbo etapp 2, mm. Hur stort blir
det när det är klart? Vad behövs då? Skola/sporthall, Idrottsytor? Utökning av
J,K-område mot nordost? Avsättning för väg?
En eventuell expansion av området i stort och vilka behov som uppstår då är inte en fråga
för den här detaljplanen, utan bör studeras på en översiktsplanenivå. Övriga frågor kan
hanteras i eventuella detaljplanering av närområdet.
Kommunikation.
Det är gång/cykelavstånd till Ormbergets friluftsanläggning, naturlig anslutning
dit?
Dalbo ansluter genaste vägen till GC-väg längs Bensbyvägen. Eventuella andra anslutningar berörs inte av detaljplanen.
Räddningstjänsten
Markbrandposter ska placeras med max 150meters mellanrum och ha en kapacitet på minst 600 l/min bland villor och flerbostadshus. Kapaciteten ska vara minst
1200 l/min i anslutning till det eventuella gruppboendet.
Kontors- och verkstadsverksamheter kan kräva mellan 600-2400 l/min beroende
på vilken typ av industri som etableras i området, vilket är viktigt att ha i beaktande vid planering/färdigställande av området.
För flerbostadshus i två plan är det viktigt att beakta räddningstjänstens frakomlighet så att fönster/balkonger kan nås från vägen/räddningstjänstens uppställningsplats till alla lägenheter om räddningstjänsten ska utgöra alternativ utymningsväg. Om räddningstjänsten inte ska utgöra alternativ utrymningsväg ska
det framgå av planen.
Planen syftar till stor flexibilitet i utformningen av området med flerbostadshus. Att
säkerställa en säker utrymning och redovisa placering av brandfordon är också en del av
bygglovsprocessen. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömder dock att det är osannolikt att
sådana bostäder där räddningstjänsten inte kan utgöra alternativ utrymningsväg uppförs
i området. Varken den naturliga topografin eller planens bestämmelser styr bebyggelsen
av flerbostadsområdet på ett sådant sätt att räddningstjänstens funktion som alternativ
utrymningsväg omöjliggörs.

Luleå Lokaltrafik AB
Luleå Lokaltrafik AB trafikerar ej aktuellt område idag. Detaljplan innehåller enkel till/från trafikering i aktuellt område. När bussen kör till/från både Hällback-

en och Bensbyn, så blir det en bra lösning för kollektivtrafiken. Bussgata mellan
Dalbo verksamhetsområdet och Dalbo bostadsområdet är bra för att tillgodose
berörda områden. Hållplatser bör placeras utifrån en god kollektivtrafikförsörjning i aktuella områden.
Ett av planens syften är möjligöra bra lösningar för kollektivtrafiken. När hållplatslägen
fastslås i samband med detaljprojekteringen kommer detta att samrådas med LLT.
Bygg- och miljönämnden
Avstånd mellan bostads- och verksamhetsområdet
Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att grönområdet mellan verksamhetsområdet och bostäderna inte har en väl tilltagen bredd och är icke betryggande ur
störningssynpunkt I planbeskrivningen anges att verksamhetsområdet är avsett
för mindre kontors- och verkstadsverksamheter som inte har störande omgivningspåverkan. Detta är dock svårt att styra då många verksamheter som inte
behöver anmälas enligt miljöbalken ändå kan vara störande, exempelvis genom
transporter till och från, lastning och lossning m.m. Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att man bör göra en lämplighetsutredning om vilket avstånd som
man minst bör ha mellan bostäder och verksamheter i detta område. Ett förslag
kan vara att endast tillåta kontor i de delar som vetter närmast bostäderna. På det
visset uppnås ändå målet med arbetsplatser samtidigt som risken för att verksamheterna ska vara störande minskar.
Grönområdet mellan bostads- och verksamhetsområdet har breddats till granskningen,
Detta har gjorts för att både för att minska risken för störning, men också för att ge bättre
skydd för de naturvärden som finns. Bestämmelsen som reglerar användningen av verksamhetsområdet har ändrats från JK till ZK för att styra mot mindre störande verksamheter.
Det är bra att det ska sättas upp ett plank mellan verksamhetsområdet och bostäderna, men det borde även filmas ett plank efter den sida som vetter mot bostäder i Hällbacken etapp 5. Ett plank kring hela verksamhetsområdet kan även
förhindra att verksamhetsområdet flyttar ut i omgivande markområden och tar
dessa i anspråk för upplag, parkering av fordon eller uppställning av utrustning
samt minskar risken för nedskräpning. Vidare kan ett plank även fungera som
insynsskydd mot verksamhetsområdet.
SBF delar uppfattningen att det kan vara fördelatktigt med ett plank även mot Bensbyvägen. Frågeställningen lyfts till den vidare projekteringen och budgeteringen av området.
Trafikbuller
Bullernivå till de bostäder belägna närmast Bensbyvägen har beräknats med utgångspunkt från de befintliga trafikförhållandena. I bullerberäkningen som avses
genomföras för detaljplaneområdet bör hänsyn tas till den sammalagda trafikförändringen som planförslaget kommer att generera i området.
Utöver trafikbuller kommer bostäder i områdets norra del att exponeras också för
bullret från verksamhetsområdet. I och med detta behövs en samlad bedömning
av vad de två olika bullerkällorna kombinerat ger för total bullerpåverkan på
bostäderna.
Småhusen som står närmast Bensbyvägen och verksamhetsområdet kommer bli

mest utsatta för både trafik- och industribuller. Det finns en risk att dessa småhus
inte kommer att klara riktvärdena utan att ytterligare åtgärder vidtas.
Ett förslag är att byta placering och uppföra flerbostadshus närmast industriområdet och Bensbyvägen istället för småhus. Detta skulle ge bättre förutsäth1il1gar
att via genomtänkt utvändig utfornming och/eller lägenheternas utfonnnil1g
möjliggöra att de gällande bullerriktvärdena kan uppfyllas. Dessutom skulle
flerbostadshusen utgöra en barriär och avskärma bullret för närliggande smålms.
Genom att placera flerbostadshusen närmare infarten till bostadsområdet från
Bensbyvägen kommer även trafiken att mil1ska il1om villaområdet.
En bullerberäkning har genomförts och bifogas till granskningen. Det är inte aktuellt att
flytta på flerbostadshusen.
Dagvatten
Dagvattenhanteringen inom planområdet måste beskrivas mer. Hur avser man
att ta omhand dagvatten och smältvatten från gator inom bostadsområdet och
verksamhetsområdet? Vilken typ av rening avser man att ha? Vilken utformning?
Behöver man reservera mark och planlägga för det?
Det måste också beskrivas hur miljökvalitetsnormerna för vatten kommer att
påverkas. Det behövs en utredning som visar hur ytvattenrecipienten påverkas.
Vattnets kvalitet får inte försämras. Området nedanför vägen är redan i dagsläget
förhållandevis blött och marken har svårt att ta emot vatten pga av lerhaltig mark
Att leda stora mängder dagvatten kan komma att påverka närliggande fastigheter negativt.
Se svar till Länsstyrelsen. Mark har reserverats för dagvattenhantering.
Naturvärden
Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att området med äldre tallar som är
planlagt som park känns litet jämfört med det identifierade området med äldre
tallar som redovisas i planbeskrivningen. Syftet med att spara äldre tallar är dels
att avskärma området från Bensbyvägen och bostadsorådet, dels att ta vara på
de upplevelsemässiga kvaliteter som enskilda tallar och mindre trädgrupper
kan tillföra inne i området. Specifika träd bör markeras och bevaras, förslagsvis i
lämpliga stråk längs vägar inom detaljplaneområdet
Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att man även bör bevara befintliga träd
i ett smalt sh·åk längs ena sidan industriområdets huvudgata. Givetvis med hänsyn till att kvarlämnade träd inte allvarligt försvårar anslutning och exploatering
av tomtmark Detta bör studeras av en landskapsarkitekt och i samråd med Miljöoch byggnadsförvalh1ingen.
Under sommaren har en noggranare inventering av becvarandevärda träd och växtlighet
skett. Efter detta har tomter flyttats, grönområdet breddats och parken i områdets södra
del utöktas för att kunna bevara fler träd. För verksamhetsområdet har ett släpp med
naturmark sparats, som kan kan fungera som tillfälligt snöupplag. Gatusektionen för
verksamhetsområdet har utformats så att trädplantering är möjligt längs gatan i industriområdet.
I planbeskrivningen bör redovisas utformning av gatusektioner både i
bostadsområdet och i verksamhetsområdet.

Gatusektioner har tagits fram i samband med förprojekteringen och läggs till planbeskrivningen.
Gator och höjder
Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att man i plankartan bör redovisa gatunivåerna för att kunna bedöma lutningar på marken och därmed byggbarheten
på tomterna.
Området har under sommaren förprojekterats. Både gatumark och tomtmark har
höjdsatts. Med något enstaka undantag så har ina lutningar som skulle innebära
att tomterna inte är lämpliga att bebygga påträffats. De enstaka tomter som visat
sig vara olämpliga har tagits bort till granskningen.
Vatten och avlopp
Miljö- och byggnadsförvalh1ingen anser att statsbyggnadsförvaltningen bör
utöka det kommunala verksamhetsområdet för avlopp så att befintlig bebyggelse
tas med i verksamhetsområdet redan nu. Detta främst på grund av innerfjärdarnas problem med övergödning, men även de enskilda avloppens generellt dåliga
status.
Planens genomförande möjliggör en anslutning av enskilda avlopp till det kommunala
nätet. I vilken ordning anslutning sker är inte en planfråga.
Pumpstationen söder om Revelsuddsvägen är placerad närmare än 50 m från
bebyggelse. Pumpstationen kan orsaka luktolägenheter för de närboende. Hur
eventuell bräddning av orenat avloppsvatten från pumpstationen kan påverka
innerfjärdarna bör förklaras.
Pumpstationen har som en följd av förprojekteringen flyttats så att den ligger längre från
avstyckade tomter.
Värmeförsörjning
De flesta hus kommer att vara uppvärmda med luftvärmepump eller med bergvärme. Gäller det också flerbostadshus? En borrplan för detaljplaneområdet bör
tas fram för att kunna redovisa att gällande krav på skyddsavstånden avseende
borrhåll för enskilda tomter kan uppfyllas. Vidare uppmärksammas att uppvärmning av ett nybyggt hus med luftvärmepump inte är tillräcklig för ett hus i
Norrbotten utan i så fall måste kompletteras med elvärme, vilket absolut inte rekommenderas. Uppvärmning med frånluftsvärmepump, jordvärme, bergvärme
eller solvärme kan vara ett möjligt klimatvänligt alternativ.
Texten i planbeskrivningen kompletteras.
Markradon
Enligt planbeskrivningen bedöms planområdet som normalriskområde där inga
särskilda åtgärder krävs vad gäller radon. WSP har i sin rapport rekommenderat
att undersökning av markradon ska utföras. Miljö- och byggnadsförvaltningen
anser att om markradon inte har undersökts så ska byggnaderna byggas radonsäkra.
Då området ligger inom normalriskområdet anser SBF att det i planskedet inte är nödvändigt med vidare undersökningar av markradon. En fördjupad geoteknisk undersökning kommer att göras inför detaljprojekteringen. Med den som underlag kan frågan

hanteras i samband med bygglov.
Plankartan
Träplank anses som en viktig åtgärd för att reducera negativ påverkan från verksamhetsområdet på bostäderna och därmed bör regleras på plankartan.
För att säkerställa långsiktigt underhåll av planket så kommer att förläggas helt inne
på kommunal natur- eller parkmark. En reglering är därmed inte nödvändig och skulle
riskera att göra plankartan mer svårtydd.
Övrigt
Återvinningsstation (ÅVS), i plan P1 370 som nu ska upphöra fanns plats reserverat för en återvinningsstation. Närmaste ÅVS:er finns i Bensbyn och Björkskatan.
Hällbacken och Dalbo blir stora bostadsområden som skulle behöva närmare till
en Å VS. Plats borde planeras för detta i detaljplan.
ÅVS kommer att anläggas inom verksamhetsområdet, och ryms inom bestämmelsen Z.
Möjlig placering redovisas på planillustrationen.
Finns sulfidlera inom planområdet?
Ingen har påträffats.
Snöupplag, det är bra om man redan nu kan planera in platser för tillfälliga snöupplag.
SBF avdelning för drift och underhåll har deltagit under framtagandet av samrådshandlingarna. Den snö som inte ryms inom gatumark kan läggas på de släpp som lämnats.

Övriga
Ägare till Björsbyn 1:99
Anser att ett större område naturmark bör lämnas mellan kommunal mark och
hans mark för att skapa en skyddszon mot dennes skogsfastighet. Detta då boende i många av Luleås villaområden tar sig för stora friheter gentemot skogsmark,
vilket innebär åverkan på skogen.
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömmer att det område med kommunal mark som lämnas
mellan tomterna och Björsbyn 1:99 är tillräckligt. Annektering av närliggande skogsmark
är inte tillåtet, men det är ytterst osannolikt att en framtida småhusägare annekterar mer
än 20 meter vilket är det kortaste avståndet mellan tomtmark och Björsbyn 1:99.

Ställningstagande och förändringar

Med anledning av inkomna synpunkter görs följande förändringar av planen:
• Bestämmelsen JK ändras till ZK.
• Trafikbullerutredning har genomförts och bifogas.
• Pumpstationen flyttas.
• Området för dagvattenutloppet planläggs som parkmark.
• Egenskapsbestämmelsen lek läggs till den större parken.
Utöver detta görs förändringar av planbeskrivningen enligt kommentarerna
ovan.

Därutöver görs även nedanstående förändringar:
• Bestämmelsen NATUR ersätter Bestämmelsen PARK för större delen av
grönstrukturen.
• Naturområdet mellan bostäder och verksamheter breddas och utformningen av verksamhetsområdet justeras.
• Gatustrukturen i bostadsområdet justeras för att skapa bättre förutsättningar för höjdsättning av tomtmark.
• Parken i södra delen av området utökas.
• Utfartsförbuden justeras.
• Bestämmelsen byggnadshöjd för de friliggande småhusen tas bort, höjden
regleras istället med bestämmelse för nockhöjd samt begränsning av våningsantal.
• Byggrätten justeras för de friliggande småhusen för att överensstämma
med byggrätten för Hällbacken.
• Bestämmelsen ”endast soutteränghus” utgår.
• Bestämmelsen ee för att reglera byggrätten för kategoriboende tillkommer.
• Bestämmelsen p2 för att reglera placering i två kvarter tillkommer.
Planbeskrivningen justerats för att reflektera förändringar av plankartan och nya
utredingar som tillkommit. Utöver detta har redaktionella förändringar gjorts.

Kvarstående synpunkter
Följande skriftliga synpunkter har inte blivit tillgodosedda, dvs. har inte föranlett
någon ändring i detaljplanen.
•

Ägare till Björsbyn 1:99

Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering 2017-10-16

AnneLie Granljung				
Planchef					

Bilaga: Länsstyrelsens synpunkter

Björn Ylinenpää		
Planarkitekt
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Förslag till detaljplan för del av Björsbyn 1:12, området
Dalbo, Luleå kommun.
Handlingar inkomna 2017-06-20 för samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen
(PBL 2010:900).
Kommunens diarienummer SBF 2015/1135

Planförslaget
Ett underlag för förslag till detaljplan har översänts till Länsstyrelsen för samråd enligt 5
kap. 14 § PBL. Underlaget avser en detaljplan för del av fastigheten Björsbyn 1:12 > 1
i Luleå kommun. Planförslaget syftar till att skapa förutsättningar för ett bostadsrespektive verksamhetsområde.
Planområdet omfattar 38 hektar och är beläget cirka 6 kilometer norr om Luleå
stadskärna och i anslutning till befintligt bostadsområde Hällbacken väster om
planområdet.
Luleå kommun bedömer att planförslagets genomförande inte kan antas medföra risk
för betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 11 § miljöbalken (MB 1998:808).
Länsstyrelsen delar vid yttrande till behovsbedömning 2016-01-18 kommunens
bedömning, varför en särskild miljökonsekvensbeskrivning inte upprättats.

Länsstyrelsens yttrande
Länsstyrelsen anser att det i planbeskrivningen bör framgå hur dagvattenhantering ska
hanteras inom planerat verksamhetsområde. Vid etablering av verksamhet som hanterar
miljöskadliga ämnen kan dagvatten från denna behövas hanteras särskilt.
I syfte att reglera branta slänter mot gata bör kommunen överväga att använda sig av
ytterligare egenskapsbestämmelse för detta planområde. Lämpliga
egenskapsbestämmelser för detta beskrivs under avsnitt 7.8 i Boverkets allmänna råd
(2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. Utan ytterligare reglering riskeras att
tomtmark schaktas och terrasseras, vilket skulle motverka kommunens syfte.
Kommunen bör även överväga att reglera den park som planeras innefatta en större
lekplats, genom egenskapsbestämmelse i plankartan. Detta för att genom prövning
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säkerställa lämplighet för den tilltänkta lekplatsen som enligt planbeskrivningen ska
utformas med god tillgänglighet för funktionshindrade.
I kommande planarbete bör kommunen beskriva om det kan antas krävas
markavvattning inom planområdet. Om så är fallet ska tillstånd enligt 11 kap. 13 § MB,
för detta sökas hos Länsstyrelsen.
Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § plan- och bygglagen
Länsstyrelsen har i detta skede inte sådana invändningar mot planförslaget som skulle
kunna leda till att beslut att anta detaljplanen behöver prövas enligt 11 kap. 10 § PBL.

Samråd
Samråd i ärendet har skett med Länsstyrelsens enheter för miljöskydd och naturmiljö.

De som deltagit i yttrandet
Beslut till yttrande har fattats av planhandläggare Jens Haapalahti med planhandläggare
Mikaela Olsson som föredragande.

