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Handlingar
I planen ingår följande handlingar:
•
•
•
•

Plankarta med bestämmelser
Illustrationsplan
Planbeskrivning
Fastighetsförteckning

För planen, underliggande utredningar:
• Gestaltningsprogram, Pärlor på rad, TEMA arkitekter, 2013
• Miljökonsekvensbeskrivning till ansökan om tillstånd för vattenverksamhet
enligt 11 kap miljöbalken, Östra VA-länken, Etapp 4a, Luleå, Norconsult 2013
Av ovanstående handlingar är det endast plankartan med bestämmelser som har
juridisk verkan.

Planens syfte och huvuddrag
Luleå kommun har en vision att öka befolkningen, dels genom förtätning i befintlig bebyggelse och dels genom nya bostads- och arbetsplatsområden. Detta
medför en större belastning på befintlig infrastruktur och kommunen har gjort
en bedömning att det kommunala vatten och avloppssystemet är en begränsande
faktor. För att lösa kapacitetsbristen planeras en ny grundstomme för VA som ska
lösa dagens brister och samtidigt trygga den expansion som förväntas i ett hundraårsperspektiv.
Projektet med utbyggnaden av VA-systemet har arbetsnamnet Östra länken och
det aktuella planområdet ligger inom etapp 4A.
I samband med anläggande av ledningarna inom planområdet krävs en utfyllnad
av strandlinjen längs med Inre Skurholmsfjärden. För att möjliggöra detta krävs
en ändring av aktuell detaljplan, detta för att ändra användningen från Öppet
vattenområde (W) till Parkmark (P). Befintlig småbåtshamn (Vb) ersätts av en ny
småbåtsbrygga (WV1) och förskjuts längre ut i fjärden. För att möjliggöra samma
antal båtplatser får bryggan en ny vinkel.

Behovsbedömning
Enligt miljöbalken ska alla detaljplaner behovsbedömas, vilket innebär att kommunen ska ta ställning till om ett genomförande av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. I de fall planen kan medföra en betydande
miljöpåverkan genomförs en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning.
Genomförandet av detaljplanen innebär inte någon förändrad markanvändning
utan i första hand en anpassning till dagens förhållanden avseende strandlinjen
och den planerade utfyllnaden. Detaljplanens omfattning och den markanvändning som föreslås i planen är inte av sådan art att överskridande av gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap MB kan befaras eller att den medger verksamheter
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som kräver skydd och tillstånd enligt miljöbalkens bestämmelser. Den påverkan
på miljön som detaljplanen kan medföra härrör främst från den vattenverksamhet som är kopplad till genomförandet och kommer att tillståndsprövas enligt
miljöbalken.
Markföroreningar och konsekvenser av gräv- och schaktningsarbetena hanteras
i tillståndsansökan för vattenverksamhet. Kommunen har därför tagit ställning
till att planen inte innebär risk för betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar
kommunens bedömning om att en särskild miljökonsekvensbeskrivning för
detaljplanen inte behöver tas fram. Länsstyrelsen anser dock att det är viktigt
att det i planens konsekvensbeskrivning framgår vilka miljökonsekvenser som
identifieras i miljöprövningen. Länsstyrelsen anser också att det bör framgå hur
de föreslagna utfyllnaderna i Skurholmsfjärden kommer att påverka stadsbilden.

Översiktskarta som redovisar planområdets läge.

Plandata
Lägesbestämning
Planområdet är beläget vid östra sidan om Skurholmsfjärden, strax norr om Västra Brogatan, och innefattar i huvudsak anlagd park och vattenområde. Ett gångoch cykelstråk löper längs med strandkanten, på parkmarken. En brygga med
plats för ungefär 50 båtar, är belägen i förlängningen av Toppgatan. Området
är i övrigt obebyggt. Öster om planområdet ligger ett större sammanhängande
bostadsområde.
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arbetsplatser

Areal

arbetsplatser

Större delen av planområdet utgörs av fastigheten Skurholmen 8:1. Hela planomFörtätningsområde för arbetsplatser
rådet är ungefär 1,4 hektar.
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Svartöstaden

Isväg

Kalvholmen

Gällande detaljplan för aktuellt planområde.

Detaljplaner
Planen berör gällande detaljplan, Stadsplan för Skurholmen, fastställd
1982-11-16. Planen anger park eller plantering, vattenområde och vattenområde
med bryggor.
I stadsplanen från 1982 undantas två områden avsedda för parkändamål. För
dessa områden gäller Stadsplan för del av Skurholmen, fastställd 1943-10-01 och
avser bostadsändamål. Dessa två områden angränsar till aktuellt planförslag.
Planerad verksamhet stämmer inte överens med gällande detaljplan avseende
strandlinjens läge, liksom området för bryggor/småbåtshamn.
Kommunala beslut i övrigt
Byggnadsnämnden beslutade 2013-06-11 § 108 att uppdra till stadsbyggnadskontoret att upprätta en detaljplan för aktuellt område.
Byggnadsnämnden beslutade 2013-08-06 § 118 att en miljöbedömning enligt miljöbalken (MB) 6 kap 11 och 12 §§ inte behöver upprättas eftersom planförslaget
inte medför någon betydande påverkan på miljön.

Riksintressen
Området ligger inom riksintresse för friluftsliv och turism enligt miljöbalken 3
kap 6 § och 4 kap 1-2 §§. Området är sedan en lång tid tillbaka detaljplanelagt,
och förvandlat. Detaljplanen utgör inget hinder för utveckling i enlighet med
riksintresset för friluftsliv och turism.
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Förutsättningar och förändringar
Natur och vattenområde
Vegetationen i området närmast stranden består i huvudsak av bladvass med
inslag av bland annat älggräs och brännässla, vilka är typiska inslag i den här typen av ohävdade strandmiljöer. Utmed stranden finns även en mer eller mindre
gles bård av lövträd, främst björk med inslag av viden och gråal. Innanför denna
zon tar parkmark vid bestående av öppna gräsytor och enstaka buskar och träd.
En småbåtsbrygga finns i området med plats för cirka 50 båtar.

Ett genomförande av planen innebär en utfyllnad i vattnet för att möjliggöra en
ny ledning för vatten och avlopp. Det innebär att befintlig båtbrygga längs den
nya strandlinjen hamnar för långt ut i inloppet vilket gör det svårt för båtar att
lägga till vid bryggan. Bryggan ska därför byggas om i vinkel och flyttas. Utfyllnaden innebär att den nya strandlinjen hamnar ungefär 15 meter ut i vattnet. Ett
trädäck anläggs längs med den nya strandlinjen för att på så sätt öka tillgängligheten till vattnet. Trädäcket planläggs inom parkmark och ska vara tillgänglig för
allmänheten.
ILLUSTRATIONSPLAN - SMÅBÅTSHAMNEN

1

20 m
SKALA 1:500/A3

Brygga i ny vinkel samt trädäck längs den nya strandlinjen efter utfyllnad i vattnet.
Illustration: TEMA arkitekter, 2013
Östra VA-länken | Luleå | Tema landskapsarkitekter 2013-06-25 | www.temagruppen.se
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Ett Gestaltningsprogram med tillhörande landskapsanalys har tagits fram för
etapp 4As dragning. Resultatet av dessa är enligt nedan:
Området som berörs av Östra länken etapp 4a är en strategisk länk i Luleås allmänna gång- och cykelnät. Utformningen har stor betydelse för hur människor
upplever sin vardagsmiljö - för de boende som passerar här varje dag liksom för
mer tillfälliga motionärer och besökare i Luleå stad.
Gestaltningsprogrammet visar förslag på åtgärder inom parkmarken längs med
Skurholmsfjärden och dessa bör beaktas vid ett genomförande av detaljplanen.
Förslag på åtgärder på belysning, tillgänglighet till strand och vattenområde samt
trygghet och säkerhet är aspekter som belysts. Exempelvis enligt bild nedan visar
hur området kan utformas.

Den nya småbåtshamnen, hur det kan bli. Illustration: TEMA arkitekter, 2013
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Geotekniska förhållanden
Det har genomförts geotekniska markundersökningar för ledningsdragningen i
samband med projektet Östra länken. Undersökningen visar på en relativt homogen geologisk lagerföljd i hela sträckningen.
Det har även genomförts prover på markföroreningar. I rapporten framkommer
att området är tydligt påverkat av föroreningar från de omgivande industriområdena. Föroreningarna bedöms främst ha tillförts området via dag- och spillvatten
från kringliggande verksamheter. Föroreningar som påträffades i höga halter var
framförallt tungmetaller som arsenik och bly samt organiska föroreningar i form
av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och petroleumkolväten. Halterna var
inte höga i ytvattnet.
Naturvårdsverkets generella riktvärden anger de föroreningshalter där risken för
effekter på människor, miljö- och naturresurser är acceptabel. Det finns riktvärden för två typer av markanvädning, känslig markanvädning (KM) samt mindre
känslig markanvädning (MKM). Vid undersökningen bedöms markanvändningen i området motsvara mindre känslig markanvädning. Markkvaliteten begränsar val av markanvändning till t ex kontor, vägar eller industrier. Det innebär att
påträffade föroreningar inte behöver saneras för aktuellt planförslag.
Inga kända fornlämningar har påträffats inom området.

9

Gator och trafik
Öster om planområdet ligger ett större sammanhängande bostadsområde. I förlängningen av Toppgatan finns en befintlig vändplats som utökas något för att ge
utrymme till tre parkeringsplatser för besökare till strandområdet.
En gångväg sträcker sig genom området, vilken avses att justeras något i sträckningen, men bibehålls längs stranden. Gångvägen kommer att snöröjas vintertid
och kompletteras med belysning. Gångvägen är inte avsedd att asfalteras utan
anläggas med stenmjöl.

Befintlig gångväg genom aktuellt planområde.

Tillgänglighet
Hänsyn ska tas till gällande tillgänglighetskrav i samband med markprojektering. Detaljplaneförslaget omöjliggör inte att kraven på tillgänglighet kan uppfyllas.
Ett gestaltningsprogram har tagits fram där åtgärder för att öka tillgängligheten
inom området har belysts. Inom planområdet föreslås att sittplatser anordnas
inom parkområdet. Ett trädäck längs med stranden och ramper föreslås för att på
så sätt öka tillgängligheten till vattnet.
Gångvägen genom planområdet kommer att snöröjas vintertid, vilket innebär att
strandvägen är tillgänglig hela året. Belysning kompletteras längs gångvägen,
vilket ökar tryggheten i området.

Teknisk försörjning
Inom planområdet, vid den sjöförlagda delen i Inre Skurholmsfjärden läggs en
spillvattenledning och två vattenledningar.
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Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är satt till fem år, efter det datum planen vinner laga kraft.

Strandskydd
Generellt strandskydd gäller 100 meter från strandlinjen enligt miljöbalken 7
kap. 14 §. Planområdet är detaljplanelagt och strandskyddet är därmed upphävt
sedan tidigare.
Enligt miljöbalken 7 kap 18 § återinträder strandskyddet i ett område när en
detaljplan ersätts med en ny detaljplan. Därför upphävs strandskyddet på nytt
för hela planområdet. Detta anges i detaljplanen som en administrativ bestämmelse. En fri passage närmast stranden lämnas för allmänheten genom den
planlagda gångvägen genom parkområdet. Ett trädäck och ramper inom planlagd parkmark, tillgänglig för allmänheten, avses att anläggas längs vattnet, men
regleras dock inte i detaljplanen.
Som särskilda skäl för strandskyddets upphävande anges följande:
• Planområdet är redan idag ianspråktaget och användningen i detaljplanen
anses inte strida mot strandskyddets syften.
• Strandområdet är i kommunens naturvårdsplan utpekat som påverkad
strandmiljö.
• Planområdet innehåller inga biologiska värden/speciella naturvärden och
detaljplanens genomförande påverkar inte allmänhetens tillgänglighet till
strandområdet negativt.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats.

Konsekvenser
Påverkan på miljön
En betydande del av Skurholmsfjärdens östra strand (såväl träd som vassområden och undervattensvegetation) kommer att försvinna i samband med schakt
och utfyllnadsarbeten. För att klara stabiliteten vid utfyllnaden krävs stödfyllning
och/eller stabilisering av pelare. Enligt MKB:n som är upprättad för ansökan om
vattenverksamhet kommer träd och buskar utmed strandlinjen att på sikt återetablera sig vilket påskyndas av den åter- och nyplantering som planeras. Även de
ur natursynpunkt viktiga miljöerna i strandzonen och grundområdena förväntas
återställas naturligt på sikt. Det kommer dock att ta lång tid innan ny vegetation
åter har den variation och de naturkvaliteter som finns idag. I MKB:n föreslås att
slänternas ytskikt bör bestå av natursten, gärna i blandade storlekar och med viss
inblandning av finare material som underlättar återetablering/plantering.
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Påverkan på landskapsbilden
Planens genomförande visuellt innebär en förnyelse av småbåtshamnen. Det
skapar en mer stadsmässig och urban miljö vid Skurholmsfjärdens östra strand,
vilket bedöms ge en positiv påverkan för stadsbilden. Den naturliga och diffusa
strandlinjen som till största delen består av vass försvinner och ersätts med ett
vertikalt och tydligt trädäck som markerar och stärker strandkanten. Gestaltningen av småbåtshamnen och strandkanten lyfter området och skapar en ökad status
så att det blir en tydligare del av staden.
Småbåtshamnen är privat och tillgängligheten till strandkanten kan idag upplevas som privatiserad. Utformningen av trädäcket samt iordningställandet av
parkområdet i övrigt skapar förutsättningar för nya mötesplatser invid småbåtshamnen. Det ger också förutsättningar till att skapa mer rörelse av människor
längs gångstråket och ökar således stråkets betydelse. Gångstråket är i översiktsplanen uttryckt som ett socialt värdefullt stråk.

Utblick från bron vid Skurholmen, stadsbilden idag.

Småbåtshamnens förnyelse skapar ett mer urbant uttryck i stadsbilden.
Illustration: TEMA arkitekter, 2013
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Fastighetsrättsliga frågor
En mindre komplementbyggnad som tillhör fastigheten Skurholmen 8:45 ligger
till viss del inom allmän plats, lokalgata. Placeringen bedöms inte påverka planerad anläggning med nya parkeringsplatser i anslutning till Toppgatan. Några
fastighetsrättsliga åtgärder planeras därför inte.
För aktuell småbåtshamn finns ett arrendeavtal mellan kommunen och båtföreningen om rätt att nyttja vattenområdet för det specifika ändamålet.
Trygghet och säkerhet
Gångvägen inom parkområdet kantas av ett större bostadsområde som ger förutsättningar till folkliv och ökar trygghet och attraktivitet. Belysning längs stråket
och vid planerade sittplatser och en eventuell aktivitetsyta ökar tryggheten.

Tekniska frågor
Behov av utredningar
Detaljplanen medger utfyllnad i Inre Skurholmsfjärden. Detta ställer krav på
ansökan om tillstånd för vattenverksamhet. Ansökan har lämnats till mark- och
miljödomstolen och kommer att behandlas under 2013. En MKB har upprättats
för utfyllnaden i Skurholmsfjärden. Den hanterar miljöaspekterna natur, mark
och grundvatten, ytvatten och sediment samt rekreation.

Tidplan
Detaljplanen visas för samråd under hösten 2013 och bedöms ställas ut för
granskning under senhösten 2013. Kommunfullmäktige fattar beslut om antagande i januari 2014. Om inget oförutsett inträffar vinner detaljplanen laga kraft fyra
veckor efter beslutet om antagande.

Medverkande
Tjänstemän
Kommunens tjänstemän på stadsbyggnadskontorets planavdelning, Miljökontoret och Tekniska förvaltningen har medverkat i planarbetet.
Konsulter
Mari Boström, miljöutredare, Frida Wikström, planarkitekt och Eva Wenngren,
landskapsarkitekt, från Ramböll har medverkat i planarbetet.
Stadsbyggnadskontorets planavdelning oktober 2013

AnneLie Granljung
Planchef

Agneta Laitila
Planarkitekt
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Sandra Viklund
Planarkitekt
Ramböll Sverige AB

