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1.

Planens bakgrund, syfte och huvuddrag

På Kronan pågår planering för bostäder, service och verksamheter. På sikt kommer stadsdelen Kronan, med delområdena Kulturbyn, Lulsundsberget, Kronanbacken, Östra Kronan,
Kronanhöjden samt Kronandalen, att ha en befolkning på ca 7 000 invånare.
Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för exploatering och utveckling av
Kulturbyn för bostäder och mindre verksamheter, kontor samt förskola. Syftet är också att
ta hänsyn till området som helhet och bevara, utveckla och värna de kulturhistoriska värden
som finns där.
Detaljplanen ska säkerställa bevarandevärda byggnader och även ange hur ny bebyggelse
ska utföras för att anpassas till befintlig bebyggelse.
Detaljplanen möjliggör för de verksamheter och arbetsplatser som idag finns inom området
att kunna finnas kvar.
Detaljplanen ger förutsättningar att bevara befintlig skogsmark och värdefulla träd som finns
inom planområdet i så hög grad som möjligt och utveckla tillgängligheten till närliggande
naturområden genom tydliga stråk.
Områdets kulturhistoriska värden och betydelse som ekologiskt stråk samt verksamheternas
betydelse för hela stadsdelen ska vara styrande för den tillkommande exploateringen.
Kulturbyns kulturhistoriska värden bidrar med ett tidsdjup, en historisk förankring och
förståelse för områdets tidigare användning och betydelse. Detta förutsätter att byggnaderna och träden skyddas på rätt sätt och att den nya bebyggelsen anpassas till den gamla.
Utformning och gestaltning av ny bebyggelse ska därför ske med stor hänsyn till befintliga
kulturhistoriska värden i området och även anpassas till planerad bebyggelse i Kronandalen
och övriga närliggande områden. Den befintliga bebyggelsen som avses att bevaras skyddas i detaljplanen genom rivningsförbud och planbestämmelser för skydd av kulturvärden.
Kompletterande information till skyddsbestämmelserna finns i avsnittet ”Bebyggelse och
gestaltning”.
Planområdet omfattar den södra delen av Kronanområdet, den så kallade Kulturbyn. Det
är en del av det före detta regementsområdet med befintlig bebyggelse som idag används
för olika verksamheter. Luleå kommun har sålt den del av fastigheten Kronan 1:1 som utgör
planområdet. Området har inte fastighetsbildats i och med övergången till ny ägare. Detaljplanen ska utgöra underlag för ny fastighetsbildning.
Marken inom planområdet är inte tidigare planlagd.

2.

Planområdets läge och areal

Planområdet omfattar den södra delen av Kronanområdet, den så kallade Kulturbyn. Det
är en del av det tidigare regementsområdet med befintlig bebyggelse, som idag används för
olika verksamheter. Planområdet avgränsas i norr av Kronandalen, i väster av befintlig bebyggelse på Lulsundsberget och Honnörsbacken, i söder och öster mot Kronbacksvägen och
Kronanhöjden.
Planområdets area är ca 76 hektar.

3.

Planförfarande och tidplan för planarbetet

Detaljplanen upprättas med så kallat utökat planförfarande enligt Plan- och bygglagen (PBL
2010:900), 4 kap. 11a §. Detta innebär att planförslaget ska kungöras och samrådas under
minst tre veckor.
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Preliminär tidplan:
Samråd september 2018
Granskning november-december 2018
Antagande våren 2019

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

Utredningar och underlag
Följande dokument utgör underlag till detaljplanen. De finns att hämta på Luleå kommuns
hemsida (www.lulea.se):
• Planprogram, ”Program Detaljplan för del av Kronan, del av Kronan 1:1, m fl”, 2012
• Kvalitets- och gestaltningsprogram för Kronandalen, 2015

Utredningar som bifogas
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanearbetet.
• Kulturbyn Kronan Luleå Kulturmiljöutredning. (Tyréns AB 2018-04-10).
• Trädinventering, Luleå kommun 2017-05-23
• Bullerutredning Kulturbyn Kronan (Ramböll Sverige AB 2018-07-02)

Övriga utredningar (som inte bifogas)
Flera av de utredningar som togs fram i samband med arbetet med detaljplan för Kronandalen
(Detaljplan för del av Kronan, del av Kronan 1:1, Kronan 1:5 och Logementet 1) har använts
som underlag även för denna detaljplan.
Dessa handlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida fram till dess att planen vinner
laga kraft.
• Strategi för arbete med förorenade massor, Kronandalen (Golder Associates AB, 2016-05-02)
• Miljöteknisk markundersökning Kronandalen (Golder Associates AB, 2016-09-30)
• Trafikanalys Luleå Kronan (Ramböll Sverige AB 2016-09-22)
• Bullerutredning Kronandalen (Ramböll Sverige AB 2016-09-21)
• Riskanalys för Kulturbyn Kronan (MAF Arkitektkontor AB, 2009-09-24)
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5.

Tidigare ställningstaganden

Planer
Översiktsplan
Detaljplanen har stöd i Luleå kommuns översiktsplan. Kronanområdet pekas ut som som
nytt område för bostäder och arbetsplatser. Detaljplanens syfte överenstämmer med intentionerna i översiktsplanen.

Fördjupad översiktsplan (2004), rekommendationer
I den fördjupade översiktsplanen för Kronan anges rekommenderad markanvändning för
Kulturbyn som ”område för framtida arbetsplatser”.

Detaljplaneprogram (2012)
Ett detaljplaneprogram för Kronanområdet har upprättats och godkänts av Kommunfullmäktige den 27 mars 2012 (Program Detaljplan för del av Kronan 1:1 m fl. 2012). Planprogrammet utgör underlag för att upprätta detaljplaner genom att ange grundläggande förutsättningar för hur området kan planläggas och byggas ut.
Detaljplaneprogrammet omfattar Lulsundsberget, Kronandalen, samt Kulturbyn och anger
för Kulturbyn ”Bostad, handel och kontor - förtätning och komplettering”. Åtta byggnader
bedöms ha högt kulturvärde. Se figur 1.

Figur 1. Rekommendationer för markanvändning. Program Detaljplan för del av Kronan, del av Kronan
1:1, m.fl. 2012. Röd streckad linje visar planområdesgränsen för aktuell detaljplan.
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Detaljplaneprogrammet anger följande mål för det framtida Kronanområdet:
• En stadsdel som är levande dygnet runt
• En blandad stad
• En stadsdel med god markhushållning och tät bebyggelse
• En stadsdel med lämplig struktur i gator och byggbara kvarter
• God arkitektur
• Ekonomiskt och tekniskt hållbar infrastruktur (VA, fjärrvärme, el, bredband och gator)
• En stadsdel som erbjuder service inom Kronan och även för kringliggande stadsdelar
• En stadsdel med handel i form av närbutik
• Tillräckligt många invånare för att ge förutsättningar för handel och övrig service
• Kronan ska ha en tydlig karaktär
• En miljövänlig stadsdel
Detaljplaneprogrammet för Kronan redovisar en rekommenderad framtida markanvändning
och föreslår en grundläggande struktur för gator, kvartersindelning och grönområden. Se
figur 1.
Detaljplaneprogrammet anger att det inom Kulturbyn finns utrymme för förtätning med
främst ytterligare verksamheter; kontor, handel, skola och service. Ett visst inslag av bostäder
är tänkbart. Området bedöms tåla en hög exploateringsgrad. Ny bebyggelse bör anpassas till
befintlig bebyggelses utseende och karaktär.
Detaljplaneprogrammet, sammanfattande rekommendationer:
Den befintliga Kulturbyn har ett större antal byggnader som bör bevaras för framtiden genom bestämmelser i detaljplan. Bebyggelsen kan kompletteras och området förtätas. Förtätning bör ske med
anpassning till den befintliga bebyggelsen. Området kan kompletteras med bostäder i vissa delar om
hänsyn tas till bl.a. KKV (Konstnärernas kollektivverkstad) med flera verksamheter som ger upphov
till buller m.m. som kan uppfattas som störande.
Detta planförslag överensstämmer inte helt och hållet med detaljplaneprogrammets rekommendationer (figur 1). I samband med att ett kvalitets- och gestaltningsprogram för Kronandalen togs fram 2015 omarbetades förslaget avseende markanvändning och kvartersstruktur.

Kvalitets- och gestaltningsprogram (2015)
Ett kvalitets- och gestaltningsprogram för Kronandalen har tagits fram för att komplettera
och utveckla detaljplaneprogrammet. Där anges vilka gestaltningsprinciper och kvaliteter
som ska lyftas fram i områdets framtida utveckling. Programmet utgör tillsammans med
detaljplaneprogrammet underlag till detaljplanen.
I Kvalitets- och gestaltningsprogrammet görs bedömningen att Kulturbyn är värdefull för
dess kulturmiljö, arkitektoniska karaktär och verksamheternas småskaliga och varierade
innehåll. Därför ska exploateringsgraden anpassas till områdets värden.

Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser
Detaljplanen berör eller tangerar områden med gällande planer enligt nedan. Se figur 2.
Endast vissa delar av marken inom planområdet är planlagd sedan tidigare.
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Nr

Namn

Pl 453

Detaljplan för del av Kronan, del av Kronan 1:1, Kronan 1:5 och Loge- 2017-07-19
mentet 1

Laga kraft

Pl 326

Detaljplan för del av Kronan, Lulsundsberget etapp 1

2009-03-26

Pl 437

Detaljplan för del av Kronan 1:1, del av Lulsundsberget

2016-06-23

Pl 428

Detaljplan för del av Kronan, del av Kronan 1:1, Skola och sporthall

2015-09-30

Pl 338

Detaljplan för del av Kronan, Kulturbyn, förskola/skola

2010-04-30

Pl 275

Detaljplan för del av Kronan, Kulturbyn bostäder

2004-10-29

A 263

Förslag till stadsplan för Svartövägen i skurholmsstaden Luleå

1966-08-30

En liten bit av marken som ligger söder om kasernbyggnaderna H2 och H4, intill fastighetsgräns mot Kronanhöjden, är detaljplanelagd (Förslag till stadsplan för Svartövägen i skurholmsstaden Luleå, 1966). I gällande plan är marken reglerad som park, plantering. Denna
mark kommer att ingå i denna detaljplan som NATUR, naturmark.

PL453
PL326

PL428
PL338

PL275
PL437
A263

Figur 2. Gällande detaljplaner. Luleå kommun, augusti 2017. Svart streckad linje visar planområdesgränsen för aktuell detaljplan.

Kommunala beslut i övrigt
Luleå kommun har sålt marken inom planområdet till Rikshem AB.

Riksintressen
Kronan ligger inom riksintresset för Norrbottens kust och skärgård och riksintresse för
friluftsliv (4 kap 2§ samt 3 kap 6 § miljöbalken). Bestämmelserna om riksintressen i miljöbalkens 4 kapitel utgör dock inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala
näringslivet.

Friluftsliv och rörligt friluftsliv
Planområdet berörs av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt miljöbalken 4 kap 2§, (Norrbottens kust och skärgård) och riksintresse för friluftsliv enligt miljöbalken 3 kap 6§. Riksintres7

set berör ett stort geografiskt område. Kommunens ställningstagande är att peka ut specifika
platser och områden där friluftsvärdena identifierats som höga. Kronandalen har inte pekats
ut som ett område med höga värden för kust och skärgård eller friluftsliv. Detaljplanen bedöms inte påverka berörda riksintressen negativt.

Kommunikationer
Planområdet angränsar till Svartövägen som är av riksintresse för kommunikationer (MB 3
kap. 8 §). Syftet med riksintresset är att säkra framkomlighet till Luleå hamn. Framkomligheten längs Svartövägen får därför inte försämras genom exploateringen på Kronanområdet.
Svartövägen är rekommenderad väg för farligt gods. Korsningen Svartövägen/Kronbacksvägen har under 2015/2016 byggts om för att klara av ökade trafikflöden som genereras när
Kronanområdet exploateras. Detaljplanen bedöms inte påverka berörda riksintressen negativt.

Totalförsvaret
Kronanområdet inklusive Kulturbyn omfattas av riksintresse för totalförsvaret (MB 3 kap 9
§) med avseende på att det ligger inom stoppområde för höga objekt (45 meter) samt inom
hinderfritt område skjutfält. Området är inte längre i militärt bruk och skjutbanorna finns
inte längre kvar. Detaljplanen medger inte bebyggelse högre än 45 meter och riksintresset
påverkas därför inte. Detaljplanen bedöms inte påverka berörda riksintressen negativt.

Strandskydd
Skurholmsfjärdens stränder omfattas av strandskydd. Generellt strandskydd gäller 100
meter från strandlinjen enligt miljöbalken 7 kap. 14 §. Detaljplanens gräns ligger mer än 100
meter från strandlinjen och berörs därför inte av strandskyddsbestämmelserna.

Miljömål
Regeringen har antagit 16 miljökvalitetsmål. Dessa mål ska fungera som vägledande i all
planering. Syftet med målen är att främja människors hälsa och värna om biologisk mångfald
och naturmiljö, liksom säkra god hushållning av resurser och ta tillvara kulturmiljön och de
kulturhistoriska värdena. Länsstyrelsen i Norrbotten har beslutat att det inte finns regionala
särdrag som motiverar egna regionala anpassningar av miljökvalitetsmål, preciseringar och
etappmål för Norrbottens län, därmed gäller nationella miljökvalitetsmål, preciseringar och
etappmål som beslutas av regeringen även för Norrbottens län.
Detaljplanen berör särskilt miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.
Föreslagen exploatering innebär att Kulturbyn förtätas med bostäder. Växt- och djurlivet som
har anknytning till planområdet kommer att påverkas lokalt då delar av det gröna stråket
tas i anspråk för ny bebyggelse. Påverkan bedöms inte vara betydande då det gröna stråket
fortfarande har koppling till sammanhängande skog och grönområde utanför planområdet.
Området ligger i en redan utbyggd stadsdel med infrastruktur, kollektivtrafik, gång- och
cykelvägar samt natur- och grönområden. De kulturmiljövärden som finns i Kulturbyn har
så långt som möjligt värnats genom utformnings- och skyddsbestämmelser. Planförslaget
bedöms verka i linje med miljömålet God bebyggd miljö.
Exploateringen bedöms med föreslagen utformning kunna genomföras utan att de nationella
miljömålen motverkas.
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Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med miljöbalken år
1999. Miljökvalitetsnormer ska avspegla den lägsta godtagbara miljökvaliteten eller det önskade miljötillståndet. En miljökvalitetsnorm för vatten uttrycker den kvalitet som en vattenförekomst ska ha uppnått vid en viss tidpunkt.
Miljökvalitetsnormer regleras i 5 kap. miljöbalken. Kommunen ska i planering och planläggning ta hänsyn till gällande miljökvalitetsnormer. Detaljplaner, områdesbestämmelser och
lovgivning får inte medföra att en miljökvalitetsnorm överträds.
Vattenmyndigheten har klassificerat den ekologiska och kemiska statusen för recipienterna
Skurholmsfjärden, Björsbyfjärden, och Lulsundskanalen som binder samman fjärdarna. Den
ekologiska statusen är bedömd till måttlig och den kemiska statusen uppnår ej god. Vattenmydigheten föreslår miljökvalitetsnormerna god ekologisk status, samt god kemisk status till
år 2027.
Exploateringen inom Kulturbyn får inte försämra vattenkvaliteten i omgivande vattendrag.
Detaljplanen medger ingen miljöstörande markanvändning, däremot kan dagvatten som
förorenats påverka recipienten. Det är därför viktigt att dagvatten omhändertas och fördröjs
lokalt, innan det slutligen når recipienterna.

Bedömning av betydande miljöpåverkan
Enligt 6:e 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. Behovsbedömningen ska samrådas med berörd länsstyrelse.

Kommunens bedömning
Luleå kommun har genomfört en behovsbedömning för att ta ställning till om planförslaget
kan innebära risk för betydande miljöpåverkan.
Luleå kommun har gjort följande bedömning: Risken för att detaljplanens genomförande ska
medföra betydande miljöpåverkan inte kan uteslutas. Med hänsyn till områdets unika miljö och höga
kulturhistoriska värden kan det inte uteslutas att ett genomförande av detaljplanen innebär risk för
negativ påverkan på miljön eller kulturhistoriska värden. Därför bör en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning genomföras. Det är eventuell påverkan på områdets kulturhistoriska värden
och historiska samband (kulturmiljöer) som behöver studeras vidare i en miljökonsekvensbeskrivning.
Övriga frågor bedöms kunna beskrivas och konsekvensbedömas i planbeskrivningen. Detaljplanen bedöms inte medföra risk för människors hälsa och säkerhet.

Länsstyrelsens yttrande
Länsstyrelsen har 2018-02-14 yttrat sig angående behovsbedömningen. De gör följande bedömning: ”Utifrån de förutsättningar som beskrivs i behovsbedömningen samt tillgänglig kunskap
om området vid denna tidpunkt, bedömer Länsstyrelsen att planens genomförande inte nödvändigtvis
kan antas innebära betydande påverkan på miljön så som avses i Miljöbalken 6 kap. 11."
Ett genomförande enligt presenterade skiss riskerar dock innebära sådan förändring av området att kulturmiljö och värdefull bebyggelse påverkas negativt. Detta måste studeras och
konsekvenserna måste beskrivas i samband med planarbetet.
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Länsstyrelsen anser att planarbetet bör inledas med att upprätta en förutsättningslös analys
av området. Frågor som berör områdets kultur- och historiska värden, plats och identitet,
sociotop- och ekologiska värden, samt kopplingen mellan befintlig och planerad bebyggelse
behöver behandlas i sitt sammanhang innan ett förslag till lämplig exploateringsgrad kan
fastslås.
Dialogen med Länsstyrelsen har lett till att en kulturmiljöutredning har tagits fram. Utredningen utgör ett underlag till detaljplanen och ställningstaganden kring lämplig exploatering.

6.

Detaljplanen

I detta avsnitt redovisas samlat under varje rubrik detaljplanens förutsättningar följt av föreslagna förändringar och tänkbara konsekvenser.

Markägoförhållanden
Planområdet omfattar en del av fastigheten Kronan 1:1. Rikshem AB äger marken inom planområdet.

Naturmiljö
Kronanområdet har tidigare utgjort en del av ett sammanhängande naturområde mellan
Ormberget, Lulsundet och Björkskatan i norr samt Skurholmen och Bredviken i söder. Naturmarkens utbredning minskar i takt med att nya bostadsområden byggs.
De skogsområden som ingår i eller berörs av detaljplanen har främst ett allmänt värde som
närrekreationsområde. Inga kända förekomster av sällsynta eller skyddade arter har identifierats inom planområdet eller i dess närhet.
Fåglar, djur och växter behöver sammanhängande skogsområden för att kunna förflytta sig
och spridas. När Kronandalen exploateras försvinner befintliga skogsdungar och ersätts med
bostadskvarter och parkmark. Detta innebär försämrade möjligheter för djur och växter att
röra sig genom området.
Det finns vissa naturvärdesobjekt i närheten av planområdet, se figur 3. På Lulsundsberget
finns bland annat äldre tallar (1) och hällmarker (2). Spridningsområdena (4, 5, 6) har betydelse för flera arter, där djur och insekter (och växter) kan sprida sig från ett område till ett
annat. Område (3) var en skogsdunge som inte längre finns kvar.
Ett grönt stråk sträcker sig från Ormberget/Hertsöträskets naturreservat, genom kasernområdet och vidare mot Lulsundsberget (gul pil genom område 6). Det gröna stråket innehåller inte några höga naturvärden, men är viktigt för djurlivet och för de ekologiska värdena i
stadsdelen.
Skogsdungen öster om den före detta skolhusbyggnaden (Bio Kronan/A2) är strategiskt
viktig för de ekologiska värdena. Denna skogsdunge regleras som PARK i detaljplanen. Det
är viktigt att bevara och värna det gröna stråket genom Kulturbyn för att behålla ett sammanhållet tätortsnära grönstråk, särskilt när den pågående utvecklingen av Kronandalen
bidrar till att begränsa grönstråkets funktion som spridningskorridor från Lulsundsberget
och norrut.
Grönstrukturen har betydelse både inom området och i ett större sammanhang - det ekologiska samspelet med omgivande landskap. Om grönstrukturen utgörs av isolerade ”öar”
försvåras spridningen, vilket försämrar förutsättningarna för den biologiska mångfalden.
10

Figur 3 Övergripande grönstruktur och spridningsvägar. Röd streckad linje är planområdesgräns.
Källa: Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Kronandalen. MAF Arkitektkontor AB 2016.

Spridningsområdena (4, 5, 6 har betydelse för flera arter, där djur och insekter (och växter)
kan sprida sig från ett område till ett annat. Grönstrukturen har betydelse både inom området och i ett större sammanhang - det ekologiska samspelet med omgivande landskap. Om
grönstrukturen utgörs av isolerade ”öar” försvåras spridningen, vilket försämrar förutsättningarna för den biologiska mångfalden.
Naturmiljön i och omkring Kulturbyn är speciell och värdefull och innebär en stor tillgång
för miljön som helhet. En exploatering av området behöver därför ske med omsorg. Befintliga träddungar ska bevaras i största möjliga mån. Därför har en planbestämmelse om marklov för trädfällning införts.
En inventering och värdering av träd inom planområdet har gjorts. Inventeringen avser
värdefulla träd (tallar). De träd som bedöms ha ett högre värde än genomsnittsträdet i området är särskilt viktiga att skyddas. Resultatet av värderingen har använts som underlag för
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Figur 4. Inventering av bevarandevärda träd inom Kulturbyn. Luleå kommun 2017.

detaljplanens utformning och placering av bebyggelse och gator/gång- och cykelvägar.

Marken
Geotekniska förhållanden
Planområdet har sin högsta punkt (+30) i öster, vid den före detta sjukhusbyggnaden (H7).
Därifrån lutar marken mot sydväst, med den lägsta punkten (+16) i planområdets sydvästra
hörn, vid infarten till Kanslihuset (A2) och Gyllene kronan (A8).
Jordartskartan i figur 5 (se följande sida) visar att marken inom planområdet består av morän
och finsediment. Berg i dagen förekommer i närheten av kasernbyggnaderna.
Geotekniska undersökningar har under åren gjorts vid nya etableringar, vägbyggen samt vid
om- och tillbyggnader. Inom planområdet finns flertalet provpunkter. Provtagningarna visar
att marken främst består av sand, grus och morän med inslag av silt. En geoteknisk undersökning av marken där nya byggnader planeras kommer att tas fram under 2018.

Markradon
Enligt kommunens översiktliga radonriskkarta (Markradonutredning Luleå kommun 1988) ligger planområdet inom område med lokala förekomster av högradonmark. Därför bör provtagning av markradon utföras inför varje byggprojekt.
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Figur 5. Jordartskarta. Röd: Berg i dagen. Gul: Finsediment utan genomgående torrskorpa. Blå: Morän. Röd streckad linje är planområdesgräns. Källa: Luleå kommun WebbGIS 20170406.

Förorenad mark
Den militära verksamheten som tidigare bedrevs i Kronanområdet har orsakat föroreningar,
främst vid skjutbanor och garage. Efter att försvaret lämnade över området till Luleå kommun år 1992 har undersökningar av markföroreningar gjorts. Delar av området har också
sanerats. En kartläggning av möjliga markföroreningar inom Kronanområdet redovisas i ett
examensarbete från 2004. (Kartläggning av markföroreningar på forna Lv7-området i Luleå, LTU
2005:07). Arbetet omfattade i första hand en litteraturstudie, intervjuer med tidigare anställda
samt observation och provtagningar. Platser där möjliga markföroreningar kan förekomma
har pekats ut. Inom Kulturbyn har inga möjliga markföroreningar redovisats.
I samband med planeringen av Kronandalen togs ett förslag till provtagningsplan fram (Strategi för arbete med förorenade massor, Kronandalen. Golder Associates AB 2016-05-02). Strategin
följdes senare av en markundersökning (Miljöteknisk markundersökning Kronandalen (Golder
Associates AB, 2016-09-30).
Strategin har identifierat platser där olika verksamheter har bedrivits som kan tänkas leda
till särskild föroreningsrisk. Inom Kulturbyn finns en sådan plats, en före detta värmecentral
(”kokhus”) med tillhörande oljecisterner som enligt äldre kartor och handlingar ska ha legat
vid nr. 7 i figur 6. Cisternerna är enligt uppgift borttagna. I samband med en miljögeoteknisk
undersökning från 2009 påträffades krom i förhöjda halter vid kokhuset.
Den miljögeotekniska undersökningen föreslår kompletterande undersökningar för att ta
reda på i vilken form krom förekommer, samt för att undersöka hur föroreningen har spridits. (Detaljplan Kv Kronan, Miljögeoteknisk undersökning, Ramböll Sverige AB 2009-06-24). Den
kompletterande undersökningen av krom görs i samband med den geotekniska undersökningen till hösten. Planbeskrivningen kompletteras med resultatet till granskningsskedet.
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Figur 6. Historiska verksamheter inom Kronanområdet. Punkt 7, kokhus. Röd streckad linje är planområdesgräns. Källa: Strategi för arbete med förorenade massor, Kronandalen. Golder Associates AB
2016-05-02

Inom området med finsediment i Kronandalen, se det gula området i figur 5, har sulfidhaltig
jord påträffats i samband med exploateringen av Kronandalen. Generellt förekommer sulfidjord i de lägre belägna delarna av Kronandalen där postglaciala sediment kunnat bildas
under syrefria förhållanden. Ingen sulfidhaltig jord har påträffats inom aktuellt planområde.
Om sulfidjord påträffas i samband med exploateringen och måste grävas upp ska den tas om
hand på lämpligt sätt eftersom den annars kan innebära en föroreningsrisk om den urlakar
ämnen som försurar miljön. Detta kan påverka vattenkvaliteten i omkringliggande vattendrag. Sulfidjorden ska därför hanteras som avfall och tillsynsmyndigheten ska underrättas
enligt 10 kap. 11 § Miljöbalken.

Risk för ras och skred
Det förekommer inga stora marklutningar inom planområdet, förutom i vägslänten i söder
mot Kronbacksvägen. Risken för ras och skred bedöms som liten.

Vatten
Geohydrologiska förhållanden
Kartan i figur 7 visar att planområdet avvattnas åt två håll. Lulsundsberget bildar en naturlig
vattendelare (svart linje på kartan) där den övre delen avvattnas norrut mot Kronandalen och
Björsbyfjärden. Den nedre delen avvattnas mot Skurholmsfjärden.
Detaljplanens genomförande kan förväntas leda till viss sänkning av grundvattennivåerna i
området. Avsänkningen antas bli som störst i anslutning till vatten- och avloppsledningar i
gatumark.

Dagvatten
En exploatering av Kulturbyn innebär att en del av den befintliga vegetationen tas bort och
markytor görs hårdgjorda. Detta kan medföra försämrade möjligheter till infiltration av dagvatten inom delar av planområdet. Dagvattenavledning ska alltid kunna ske utan att riskera
översvämning i lågt belägna platser.
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Figur 7. Avrinningsområde A, Kronandalen. Pilarna visar riktning för ytavrinning. Svarta linjer visar
vattendelare. Röd streckad linje är planområdesgräns. Källa: Dagvattenutredning Kronanområdet,
Ramböll 2014-10-24.

Dagvatten från byggnader och hårdgjorda ytor kan ledas ut mot omgivande grönytor för
infiltration i marken. Dagvatten från gator, uppfarter och tak som lutar mot gatan kan ledas
mot öppna diken och dagvattenledningar. I samband med ombyggnad av Honnörsgatan
kommer nya dagvattenbrunnar och dagvattenledningar att byggas i gatan.

Snöupplag
En utredning ska göras inom Kronanprojektet för att hitta lämplig yta för lokalt snöupplag
för att minska långa transporter och omhänderta snön lokalt.

Kulturmiljö och kulturarv
Kronanområdet har en historia som luftvärnsregemente, LV7. Försvarets verksamhet etablerades 1942 och avslutades 1993 när Lv 7:s verksamhet blev en del av Norrlands luftvärnsregemente i Boden.
Hela Kronanområdet har ett militär- och kulturhistoriskt intresse. Tillkomsten av Lv 7
speglade den europeiska krigsmaterielutvecklingen och svenska statens behov av att under
andra världskriget bygga ut armén i vapenslag samt över landet. Byggnaderna och områdets

15

disposition och användning berättade om hur Sveriges försvar fungerade under perioden
från andra världskriget till kalla krigets slut. Varje byggnad hade sin särpräglade funktion
och tillsammans bildade bebyggelsen en berättelse om verksamheten. Militäranläggningen
på Kronanområdet berättade om ett skede när den sociala ordningen gick från att vara strikt
hierarkiskt till att bli mer demokratisk.
Kronanområdets kulturmiljövärden inventerades av Piteå museum på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret år 2009, då den militära bebyggelsen fortfarande var bevarad. Inventeringen visade att ingen byggnad hade byggnadsminnesklass, men att området i sin helhet hade
bevarandevärde och även ett antal enskilda byggnader inom området var värda att bevara.
Kulturmiljövårdens intressen inom planområdet består i första hand av befintliga byggnader samt de skönhets- och trivselvärden som finns i den speciella kombinationen av ståtlig
tallskog och träbebyggelse inom delar av Kulturbyn. Kasernetablissementet har ett arkitektur- och bebyggelsehistoriskt värde som representant för samtidens militärarkitektur. Den
har även ett militärhistoriskt värde genom att den pedagogiskt berättar om hur den militära
verksamheten var organiserad.
I inventeringen har bebyggelsen indelats i fyra bevarandeklasser, samt en klass för byggnader som inte är skyddsvärda. Se tabellen nedan. Bevarandeklasserna motsvarar följande
rekommendationer: Högst bevarandevärde = bör i plan skyddas med Q, Bevarandevärde = bör i
plan skyddas med Q eller q, Visst värde = bör i plan skyddas med q. 1
Tabellen nedan redovisar vilka militära byggnader som fanns inom Kronanområdet när inventeringen gjordes. De byggnader som finns inom planområdet är markerade med fet stil i
tabellen. I samband med exploateringen av Kronandalen har ett antal byggnader rivits, dessa
är kryssade i figur 8.

Klassning

Namn

Högst bevarandevärde

A6, A8, C7, H1, H2, H3, H4

Bevarandevärde

A2, H5, H7

Visst värde

A1, A3, A4, H5

Kan skyddas eller inte

D1, D3, D5

Inte skyddsvärt

Vaktstuga, B2 och garage, , D2, D4, F6, Logementet 1:A samt Logementet 1:B

1 Stora Q och lilla q är användningsbestämmelser respektive skyddsbestämmelser som användes enligt äldre PBL, det vill säga innan Plan- och bygglag (2010:900) trädde i kraft år 2011. Numera finns
inte stora Q kvar som beteckning.
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Figur 8. Översikt, byggnader inom Kronandalen och kulturbyn. Rött kryss betyder att byggnaden är
riven. Röd streckad linje är planområdesgräns.

På följande sidor presenteras de befintliga byggnaderna i Kulturbyn tillsammans med en
beskrivning av deras kulturhistoriska värde samt en rekommendation för bevarande. Bilder
och text är hämtade från den kulturhistoriska inventeringen (Kulturbyn Kronan - Lv 7 i Luleå
kommun, Kulturhistorisk inventering, Piteå Museum 2009).
Vaktstuga
Kulturhistoriskt värde: Har genom sin funktion
ett visst miljömässigt värde. Regementet har
hela tiden haft vaktstuga. Denna är dock av
senare datum och placerad i sekundärt läge,
vilket gör den mindre intressant.
Rekommendation: Behöver inte skyddas.
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A1 - Kök och matsal
Kulturhistoriskt värde: Genom sin funktion
en viktig byggnad, som visar på soldaternas
livsvillkor och den militära miljöns sociala hierarki. Byggnaden har genomgått en genomgripande förändring genom tilläggsisolering,
fasadbyte och fönsterbyte. Har i sin nuvarande utformning främst ett miljömässigt värde.
Rekommendation: Bör i detaljplan skyddas
med q.

A2 - Skolhusbyggnad
Kulturhistoriskt värde: Byggnaden har både
ett enskilt värde och ett miljömässigt värde.
Som skolbyggnad belyser den hur soldatutbildningen gick till. Den är genom sitt läge
en viktig karaktärsbyggnad i miljön, men har
förlorat en del av sin autenticitet genom til�läggsisolering och panelbyte.
Rekommendation: Bör i detaljplan skyddas
med Q eller q.

A3 - Underhållsbefälsmäss och marketenteri
Kulturhistoriskt värde: Byggnaden har ett
värde genom sin funktion som berättar om
underbefälens och soldaternas tillvaro.
Mycket av byggnadens autenticitet har dock
gått förlorad genom att den är så förändrad av
tilläggsisolering, fönsterbyte och tillbyggnader.
Därför har den idag framför allt ett miljömässigt värde.
Rekommendation: Bör i detaljplan skyddas
med q.

A4 - Underofficersmäss
Kulturhistoriskt värde: Viktig som en av tre
mässar på området, ger information om
socialt liv och den militära hierarkin som
gestaltade regementet. Eftersom den idag är
så förändrad har den dock huvudsakligen ett
miljömässigt värde.
Rekommendation: Bör i detaljplan skyddas
med q.
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A6 - Kanslibyggnad
Kulturhistoriskt värde: Kanslihuset har både
ett värde som enskild byggnad samt ett
miljömässigt värde. Det är något förvanskat
genom en tilläggsisolering och fönsterbyte,
men bedöms ändå ha ett relativt autentiskt utseende. Den har en tidstypisk arkitektur, med
portalomfattning av huggen sten som markerar dess status. Byggnaden stod högst i rang
bland regementets alla hus, något som ger
den ett särskilt symbolvärde. Den representerar förbandets högsta ledning på platsen.
Bör i detaljplan skyddas med Q.
A8 - Officersmäss (Gyllene Kronan)
Kulturhistoriskt värde: Har både ett värde som
enskild byggnad och ett miljömässigt värde.
Hör till anläggningens bäst bevarade byggnader, genom att den inte är tilläggsisolerad.
Vittnar om officerarnas livsstil och om den
militära miljöns hierarkiska struktur.
Bör i detaljplan skyddas med Q.

H1 - Första kasernen
Kulturhistoriskt värde: Högt värde både som
enskild byggnad och av miljömässiga skäl.
Byggnaden är visserligen förändrad sedan
byggnadstiden, men omgestaltningen förvanskade inte enbart ett tidigare utseende,
utan skapade ett nytt med estetiska kvaliteter.
Kasernerna hör till de viktigaste byggnaderna
i området, speglar soldaternas sociala liv, den
militära organisationen och verksamheten.
Utgör tillsammans med övriga kaserner en
omistlig del av Lv 7. Miljömässigt sett är det
viktigt att samtliga kaserner bevaras.
Bör i detaljplan skyddas med Q.
H2 - Andra kasernen
(Samma beskrivning och rekommendation
som för H1, ovan.)
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H3 - Tredje kasernen
(Samma beskrivning och rekommendation
som för H1.)

H4 - Fjärde kasernen
(Samma beskrivning och rekommendation
som för H1.)

H5 - Femte kasernen
Har både ett värde som enskild byggnad
och miljömässigt sett. Är värdefullt genom
sin funktion och det som dess tillkomst kan
berätta om luftvärnets historia i landet. Byggnaden är bevarad i orört skick men har en
sen tillkomsttid. Sedd tillsammans med övriga
kaserner kan det dock vara motiverat med ett
högre skydd. Kasernerna hör till de viktigaste
byggnaderna i området, speglar soldaternas
sociala liv, den militära organisationen och
verksamheten.
Bör i detaljplan skyddas med Q eller q.
H7 - Sjukhusbyggnad
Kulturhistoriskt värde: Intressant både som
enskild byggnad och miljömässigt. Genom sin
funktion berättar den om förbandets organisation och sociala förhållanden. Förvanskad
genom tilläggsisolering, panelbyte och fönsterbyte.
Rekommendation: Bör i plan skyddas med Q
eller q.
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En kulturmiljöutredning har tagits fram i syfte att analysera vilka kulturmiljövärden som
finns i området och utreda hur dessa kan tas tillvara och säkerställas för framtiden (Kulturbyn
Kronan Luleå Kulturmiljöutredning, Tyréns AB 2018). Utredningen syftar också till att bedöma
vilka förändringar eller förtätningar som området tål (lämplig exploateringsgrad). Utredningen fungerar som vägledning till detaljplanens utformning i fråga om placerings, utformnings- och skyddsbestämmelser.
Kulturmiljöutredningen identifierar följande värden i Kronanområdet som helhet:
• tallskogen inom och runt området med gamla, kraftiga och karaktärsfulla träd,
• förhållandet till omgivande bebyggelse,
• markeringen av dalgången,
• skogspartier och trädridåer mellan bebyggelsen i Kulturbyn och omgivande, ny bebyggelse som ger distans mot den nya bebygelsen,
• det gröna stråket som sammanhållande länk mellan Lulsundsberget och Ormberget.
Utifrån dessa värden föreslås principer för utformning och bestämmelser i detaljplan. Dessa
principer har legat till grund för kommunens ställningstagande i denna detaljplan.
Placering av bebyggelse och gator/gång- och cykelvägar samt bevarande av träd och skogspartier/grönstråk har gjorts med hänsyn till områdets kulturmiljövärden. De träd som bedöms ha ett högre värde enligt punkterna ovan är särskilt viktiga att skyddas. Träden inom
planområdet får inte fällas utan beviljat marklov för trädfällning.
Detaljplanen medger nya byggrätter vid A1, A3, A4 och H7 vilket kan medföra att byggnaderna rivs till förmån för nya byggnader, främst bostäder i 3-6 våningar. Övriga byggnader
inom Kulturbyn skyddas i detaljplanen genom rivningsförbud och planbestämmelser för
skydd av kulturvärden. Se även avsnittet ”Bebyggelse och gestaltning”.

Fornlämningar
Inga fornlämningar finns registerade inom planområdet enligt Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök (www.fornsok.se).

Landskapsbild och stadsbild
Kronandalen utgörs, som namnet anger, av en öppen dalgång kantad av tallskogsklädda
höjder. Tallskogen består till stor del av äldre kraftiga träd som ger området en särpräglad
karaktär. Dalgången är tydlig och öppen och markeras ytterligare av den nya huvudgatan
genom Kulturbyn och Kronandalen, Krondalsvägen.
Kulturbyn ligger i dalgångens södra del, där de befintliga byggnaderna ligger inbäddade
mellan äldre tallar. De låga träbyggnaderna och de ståtliga tallarna är det som ofta förknippas med Kronans karaktär.
Planområdet innehåller i dag ett tiotal byggnader i 1-2 våningar, samt gator och parkeringsplatser. Byggnaderna är glest placerade över området och omges av skogsdungar och öppna
gräsytor. Krondalsvägen går genom planområdet i nord-sydlig riktning och delar planområdet i två delar. Den östra delen omfattar vaktstugan, de fem kasernbyggnaderna (H1-H5),
samt den före detta sjukhusbyggnaden (H7). Den västra delen av planområdet innehåller
befintlig bebyggelse i form av matsalsbyggnader (A1, A3, A4, A8), skolhuset (A2) samt kanslihus (A6).
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Figur 9. Byggnad A8 i västra delen av planområdet

Figur 10. Kasernbyggnaderna i östra delen av planområdet

Bebyggelsen närmast väster om planområdet består av två höga punkthus (12 och 16 våningar) samt ett antal kedjehus i två våningar. Kronanhöjden i sydost är bebyggd med flerbostadshus i 4-7 våningar. Öster om planområdet finns Spira förskola och Tallkronanskolan,
båda byggnaderna i två våningar.
Kulturbyns befintliga bebyggelse och den yngre, omgivande bebyggelsen är åtskiljda av
skogsdungar och trädridåer och därför upplevs inte skillnaden i karaktär och höjd mellan
äldre och yngre bebyggelse som särskilt påtaglig.
De höga punkthusen i väster upplevs inte som dominanta på grund av det angränsande
skogspartiet. Den lägre skolbyggnaden i öster är mer märkbar gentemot kasernerna på
grund av dess utformning, material och färgsättning, samt att det inte är så mycket träd
emellan.
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Figur 11. Kedjehusen i förgrunden, punkthusen på Lulsundsberget t v, punkthusen närmast väster

om planområdet.

Figur 12. Flerbostadshusen på Kronanhöjden

Genomförandet av detaljplanen innebär förändringar av landskaps- och stadsbilden. Genom
att bevara så mycket av den befintliga vegetationen som möjligt behåller området sin karaktär och risken för insyn från närliggande byggnader minskas. Därför har en planbestämmelse
om marklov för trädfällning införts.
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Bebyggelse och gestaltning
Bebyggelse
Inom planområdet finns ett tiotal byggnader som används för mindre verksamheter, till exempel café, restaurang, kontor samt mindre butiker och verkstäder.
Kulturbyn är värdefull för dess kulturmiljö, arkitektoniska karaktär och verksamheternas
småskaliga och varierande innehåll. De pågående verksamheterna inom Kulturbyn har en
positiv betydelse för Kronanområdets attraktivitet, då de verkar som en pådrivande kraft
i den nya stadsdelens framväxt. Därför är det viktigt att utveckla Kulturbyns innehåll och
bebyggelse så att hela stadsdelen kan ta del av detta.
Kasernbyggnaderna (H1-H4) hör till de viktigaste byggnaderna i området, tillsammans med
kanslibyggnaden (A6) och officersmässen (A8). Dessa byggnader, bedöms ha ett högt kulturhistoriskt värde och skyddas i detaljplanen genom utformnings- och skyddsbestämmelser.
Den femte kasernbyggnaden (H5) och den före detta sjukhusbyggnaden (H7) är båda klassade som bevarandevärda (enligt inventeringen från 2009). H5 ska bevaras utifrån sitt kulturhistoriska värde och den pågående verksamheten, konstnärsverkstad. H7 föreslås rivas
för att ge plats åt två nya lamellhus uppe på höjden. Lamellhusen får uppföras i högst sex
våningar. Det är viktigt att trädridån mellan kasernhusen och de nya lamellhusen finns kvar
för att bevara kasernhusen karaktär som grupp. I övrigt innebär planen ingen ytterligare
exploatering inom den östra delen.
Byggnaderna A1 och A3 föreslås rivas för att ge plats för flerbostadshus i en tätare, stadsmässig bebyggelse som knyter an till den stadsmässiga bebyggelsen i Kronandalen.
Byggnad A4 har under senare år använts som förskola. Den kommunala förskoleverksamheten ska inte vara kvar i byggnaden, utan kommer att flytta ut inom en snar framtid. Detaljplanen tillåter både förskoleverksamhet och bostäder inom detta område.
Planbestämmelser för befintlig och ny bebyggelse
Enligt plan- och bygglagen får en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte förvanskas (PBL 8 kap. 13§). Detta gäller
även bebyggelseområden.
Följande byggnader föreslås bevaras och skyddas i detaljplan: A2, A6, A8, H1, H2, H3, H4,
samt H5. De värden som är karaktäristiska för byggnaderna skyddas med följande bestämmelser:
Rivningsförbud, r1 - Byggnad får inte rivas. Byggnaden är särskilt värdefull enligt plan- och
bygglagen 8 kap. 13 § och får inte rivas.
Ändrad lovplikt - Bygglov krävs för förändring av färgsättning hos samtliga befintliga byggnader.
Skydd av kulturvärden:
q1 Ursprungliga fönster ska bevaras avseende placering, storlek och färgsättning, eller nytillverkas enligt äldre förlaga.
q2 Sadeltakets färg, lutning och material ska bevaras eller bytas till ursprungligt utseende.
q3 Byggnadens fasadutseende ska bevaras.
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Denna bestämmelse avser bland annat färg och material enligt nedan:
Byggnad A2 - Nuvarande fasadutseende: svart betonggrund, rödmålad träfasad, ska bevaras.
Byggnad A6 - Nuvarande fasadutseende: grå betonggrund, gulmålad träfasad, ska bevaras.
Den ursprungliga porten och entrén som helhet med inskription ska bevaras. Utbyggnader
på taket ska inte utföras skrymmande och förvanskande utan ska ta hänsyn till byggnadens
karaktär.
Byggnad A8 -Nuvarande fasadutseende: grå betonggrund, gulmålad träfasad, ursprungliga
fönster och portar, ska bevaras. Utbyggnader på taket bör inte utföras skrymmande och förvanskande utan ska ta hänsyn till byggnadens karaktär.
Byggnad H1-H4 -Nuvarande fasadutseende ska bevaras avseende grundens och fasadens
färg, samt fasadmaterial. Utbyggnader på taket bör inte utföras skrymmande och förvanskande utan ska ta hänsyn till byggnadens karaktär.
Byggnad H5 - Nuvarande fasadutseende: grå betonggrund, röd tegelfasad och brunlaserad
lockpanel, fönster och portar, ska bevaras. Utbyggnader på taket bör inte utföras skrymmande och förvanskande utan ska ta hänsyn till byggnadens karaktär.
q4 Entréns placering och utformning ska bevaras.
f2 Balkonger och takkupor får inte anordnas.
Syftet med skyddsbestämmelserna är att bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader för
framtiden. Dessa byggnader kan bidra med ett tidsdjup, en historisk förankring och förståelse för områdets tidigare användning och betydelse. Den ursprungliga bebyggelsen ger en
egen identitet till området och tillför en spännande blandning av gammalt och nytt. Detta
förutsätter att byggnaderna skyddas på rätt sätt och att den nya bebyggelsen anpassas till
den gamla.
Vaktstugan skyddas inte i detaljplanen och inte heller byggnaderna A1, A3, A4 och A7. A1
och A3 ersätts av en tätare kvartersbebyggelse i fyra våningar, liknande den som byggs i
Kronandalen.
Verksamheten i vaktstugan ska vara kvar och har behov av större lokaler. Därför ger detaljplanen möjlighet till utbyggnad genom utökad byggrätt.

Gestaltningsprinciper och kvaliteter
Utformning och gestaltning av ny bebyggelse ska ske med stor hänsyn till befintliga kulturhistoriska värden i området och även anpassas till planerad bebyggelse i Kronandalen och
övriga närliggande områden.
”Vardagsarkitektur av hög klass” är ett av ledorden från Kvalitets- och gestaltningsprogrammet för Kronandalen. Arkitekturen ska kännetecknas av ett bra markutnyttjande och arkitektoniskt intressanta och trivsamma boendemiljöer.
Kopplingen till Kronandalens stadsdelscentrum är viktig.
Exploateringsgraden anpassas till områdets värden.
Inom delar av planområdet eftersträvas en tät kvartersstruktur och bebyggelse liknande den
i närliggande Kronandalen. Syftet är dels att uppnå en effektiv markanvändning och dels
för att skapa en stadskänsla. Där tät kvartersstruktur eftersträvas hänvisas bilparkering till
parkeringshus eller gemensamma parkeringsgarage under bostadsgårdarna, därigenom kan
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en hög täthet uppnås.
Det är önskvärt att den nya bebyggelsen utformas med stor variation i höjder och volymer
för att skapa levande och intressanta bostadskvarter.
Fasader och fasadmaterial ska fungera ihop med befintlig bebyggelse i Kulturbyn. Trä- eller
tegelfasader förordas, gärna även trästomme. Parkeringshus, carportbyggnader, cykelförråd
och övriga komplementbyggnader ska ha vegetationsklädda tak.
För tillkommande bebyggelse föreslås brant taklutning 27-60 grader, som ger möjlighet till
vindsvåningar och etagelägenheter.

P

Figur 13. Skiss över planområdet. Röd streckad linje är planområdesgräns. Svarta byggnader är
befintliga byggnader som enligt detaljplanen ska bevaras. Gröna byggnader är planerade nya byggnader.

Konst
Ett större antal offentliga konstverk finns idag inom Kronanområdet och i Kulturbyn. De ägs
av Luleå kommun. Kulturförvaltningen har ansvaret för skötsel, upprustning, flytt, m.m.
I samband med den planerade exploateringen av Kronandalen och Kulturbyn har konstverken inventerats och dokumenterats. Några av konstverken kan behållas i sin nuvarande
placering medan andra behöver flyttas. Åtgärdsförslag har tagits fram i Skulturpark Kronan Åtgärdsförlag, Konstkonsult Åsa Bergdahl, 2017. Kommunen ansvarar för att flytta konstverken
till nya platser inom området, enligt åtgärdsförslagen. Konstverket ”Vill vara skog” skyddas
genom planbestämmelse n2 - Marken är avsedd för konstverk.
Den nya stadsdelsparken som sammanbinder Kronandalen med Kulturbyn kommer att
innehålla ett konststråk med befintliga och nya konstverk som placeras längs gångvägar i
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parken. Konststråket ska bilda ett sammanlänkande stråk mellan Kulturbyn och den övriga
stadsdelen.

Figur 14. Överst t v: Stenar utanför H5. Överst t h: "Ögonvittne". Nedan t v "Vill vara skog". Nedan t h
"Svampar".

Friytor
Enligt PBL (Plan- och bygglagen) ska det finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek
och utevistelse både i bostadsområden och på tomter med lokaler för fritidshem, förskola,
skola.

Lek
Det ska finnas utrymme för lek på varje gård.

Förskola
Forskning visar att behovet av friytor av god kvalitet och storlek är viktiga för barns utveckling, hälsa och välbefinnande. Eftersom rörelsefriheten för barn och unga drastiskt har
minskat de senaste decennierna har skolgården fått en större betydelse som den utemiljö
som barn använder under vardagen.
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Detaljplanen ska säkertsälla att det finns tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek- och
utevistelse. Luleå kommun har inte några egna riktlinjer framtagna men utifrån beprövad
praxis och aktuell forskning har flera andra kommuner tagit fram egna riktlinjer med dimensionerade mått för friyta. Dessa anges i Boverkets skrift ”Gör plats för barn och unga!”.
Bedömningen av tillräckligt stor friyta bör ta hänsyn till både friytan per barn och till den
totala storleken på friytan.
Enligt exempel i rapporten är ett rimligt dimensionerande mått utifrån antalet barn kan vara
40m² friyta per barn i förskolan. Forskning visar även att den totala storleken på friytan helst
bör överstiga 3000m2. På en gård som är mindre, oavsett antal barn, kan en barngrupp få
svårt att utveckla lek och socialt samspel på ett sätt som tillgodoser deras behov.
Friytan intill byggnad A4 är ca 2000 m². Räknar man med 4 avdelningar x 18 barn så blir det
ca 30 m² per barn. Det är mindre friyta både per barn och totalt än rekommendationerna i
Boverkets "Gör plats för barn och unga!" Kommunen bedömer att en friyta på 30 m2 per barn
är tillräckligt då det finns gott om utemiljöer i närområdet, både parker och lekparker men
även mindre skogsområden som barnen kan vistas i.

Rekreation och friluftsliv
Kronanområdet och Kulturbyn ligger nära både Lulsundsberget och Ormberget. Dessa är
värdefulla rekreations- och friluftsområden. Det nya parkområdet i Kronandalen skapar en
direkt koppling mellan Lulsundsberget och Ormbergets friluftsområde. Detaljplanen ger
förutsättningar att bevara befintliga stråk inom planområdet.

Offentlig och kommersiell service
I byggnad A4 finns I ur och skur Tallrotens friluftsförskola med två avdelningar. Detaljplanen ger möjlighet att bygga ut befintlig förskola genom en byggrätt på 270 m² utöver dagens
230 m².
Spira förskola, med sex avdelningar ligger vid Regementsvägen på ett avstånd av ca 700
meter från planområdet. Intill förskolan har en ny skola byggts, Tallkronanskolan, som invigdes till skolstarten 2017. En sporthall har byggts i anslutning till Tallkronanskolan (invigd i
augusti 2018).
Kulturbyn inrymmer idag flera småföretagare, hantverkare och konstnärer. Det finns bland
annat ett kafé, några butiker och mindre verkstäder. Inom Kronanområdet finns idag kommunens återvinningscentral och återvinningsmarknad. Återvinningens verksamheter kommer att flyttas till annan plats i samband med utbyggnaden av nya bostäder i Kronandalen.
I dagsläget finns närmaste matvaruaffärer i centrum, ca 2 km sydväst om planområdet och
på Örnäset, ca 2 km söder om planområdet. Det finns också en matvaruaffär på Björkskatan,
ca 3 km norr om planområdet. När den nya stadsdelen Kronandalen byggs ut, kommer det
så småningom att finnas underlag för en ny matvaruaffär, butik, restaurang, med mera.

Trafik
Gatunät
Kulturbyn angörs från Kronbacksvägen i söder och Bensbyvägen i norr, via Krondalsvägen,
som delar planområdet i två delar. Från Krondalsvägen ansluter en gata genom området mot
Honnörsgatan i väster. Österut ansluter gatan som går genom kasernområdet mot de planerade lamellhusen på höjden. Dessa två gator är i dåligt skick och behöver byggas om och
anpassas till den planerade bebyggelsen i området.
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Luleå kommun ansvarar för lokalgatan som förbinder Krondalsvägen med Honnörsgatan
(kommunalt huvudmannaskap). Fastighetsägaren ansvarar för lokalgatan öster om Krondalsvägen och upp mot kasernbyggnaderna (enskilt huvudmannaskap).
Gatorna i Kulturbyn regleras som huvudgata (GATA 1) och lokalgata (GATA 2). På dessa
gator kommer högsta tillåtna hastighet att vara 30 km/h.
Gatornas utformning ska främja låga fordonshastigheter och säkerställa en lugn och trafiksäker utomhusmiljö för alla. Lokalgatorna ska inte ha några trottoarer utan alla trafikslag ska
samsas på samma yta. Huvudgatan har längsgående gång- och cykelbanor. Gatuområdets
bredd regleras i planen till 19 meter för huvudgata (GATA 1) och 11 meter för lokalgata
(GATA 2). Gatan förses med belysning för en trygg gatumiljö.

Gång- och cykeltrafik
Det ska vara lätt att färdas till och från och genom Kulturbyn till fots och med cykel. En
översikt över gång- och cykelstråk redovisas i figur 15. Korsningar där gator korsar gångoch cykelvägar har utformats på ett trafiksäkert sätt för att prioritera gångtrafikanternas och
cyklisternas säkerhet och framkomlighet.

Biltrafik
Den föreslagna bebyggelsen kommer att generera ökad trafik till och från planområdet.

Gångstråk
GC stråk
GC gata
Skidspår

Figur 15. Karta över gång- och cykelstråk i Kronandalen och Kulturbyn. Källa: Luleå kommun 2017.

29

Figurerna nedan visar trafikmängder runt Kronanområdet, nuläge (2016) samt prognos för
år 2030. Prognosen är baserad på totalt ca 7000 invånare inom hela Kronanområdet år 2030.
Den planerade utbyggnaden av Kronandalen och Kulturbyn är inräknade i prognosen. (Trafikanalys Luleå Kronan. Ramböll Sverige AB, 2016-09-22.)

Kollektivtrafik
Lokaltrafiken trafikerar Kronandalen och Kulturbyn med två busslinjer, linje 6 och linje 8.

Figur 16. Trafikmängder runt Kronan, fordon per vardagsdygn (flöden från trafikmodell).
Källa:Trafikanalys Luleå Kronan. Ramböll Sverige AB, 2016-09-22.

Figur 17. Vardagsdygnstrafik (fordon per dygn) inom och runt Kronan för situation år 2030 med
Kronandalen fullt utbyggd. Källa:Trafikanalys Luleå Kronan. Ramböll Sverige AB, 2016-09-22.
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Det finns en busshållplats uppe på Lulsundsberget och en vid Regementsvägen, intill Tallkronanskolan. Inom Kulturbyn finns en busshållplats vid Krondalsvägen, nära den södra
infarten till Kronan (vakten). Intill busshållplatsen finn det väderskyddade cykelparkeringar.

Parkering
Cykelparkering
Parkeringsplatser för cyklar ska anordnas så nära bostaden och entrén som möjligt. Cykelparkeringar ska vara väderskyddade och det ska finnas möjlighet att låsa fast sin cykel.
Parkeringstalet för cykel är 2,5 platser per bostad (minimital).
Bilparkering
Inom delar av västra planområdet eftersträvas en tät kvartersstruktur och bebyggelse liknande den i närliggande Kronandalen. Bilparkeringsplatser för boende samlas i parkeringshus eller i parkeringsgarage under bostadsgårdarna. Inga öppna parkeringsytor på mark ska
finnas, förutom de parkeringsplatser som redan finns och som främst används för verksamheter. Inom övriga delar tillåts markparkering på parkeringsplatser intill byggnaderna.
För Kulturbyn och Kronandalen eftersträvas ett parkeringstal för bil på 0,7 bilplatser per
bostad inklusive besöksparkering (7 bilplatser / 1000 m² BTA). Det är något lägre jämfört med
Luleå kommuns parkeringsnorm från 2016, som anger ett parkeringstal på 0,9 bilplatser per
bostad (9 bilplatser /1000 m² BTA) för flerbostadshus, inklusive besöksparkering.
Genom ett lågt parkeringstal och en ambitiös satsning på olika åtgärder som bidrar till fler
hållbara resor, kan en minskning av biltrafiken förväntas. Detta i sin tur innebär minskade
störningar av buller och luftföroreningar. Stadsmiljön blir dessutom mer trygg och attraktiv
då stora hårdgjorda parkeringsytor kan undvikas.
Detaljplanen ger möjlighet till att uppfylla parkeringstalet för bil på 0,7 bilplatser per bostad.
Maximalt gångavstånd till parkering från boende och verksamheter utgår ifrån parkeringsnormens rekommendationer.
Användningsbestämmelsen B, bostäder tillåter även parkeringshus eller undergrävda garage för bostadsändamål.
Beteckningen P1 avser ett fristående parkeringshus i tre våningar med 86 platser för boendeparkering.

Angöring, varumottag och utfarter
Angöring till det planerade parkeringshuset sker från Honnörsgatan via en infart norr om
byggnaden. Varutransporter till verksamheter i området sker via befintligt gatunät. Varuleveranser till konstnärernas kollektivverkstad (KKV) sker över parkeringsytan strax öster om
byggnaden.

Tillgänglighet
Nya byggnader ska utformas så att de är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Boverkets byggregler (BBR) gäller för att säkerställa
att en god tillgänglighet uppnås, både för omgivande mark och inom byggnaden. Tillgänglighetskraven regleras inte i detaljplanebestämmelserna utan prövas i detalj vid bygglov och
tekniskt samråd.
Alla nya bostadsgator ska utformas med lutningar motsvarande kraven för god standard
avseende tillgänglighet (VGU 2004). Gatorna ska dimensioneras för att vara framkomliga för
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renhållningsfordon och utryckningsfordon. Utryckningsfordon ska ha åtkomst till bostadshusen från gatan.

Hållbarhet
Social hållbarhet handlar om ett gott liv och en god livsmiljö för alla. Ekologisk hållbarhet
handlar om att allt vi gör måste rymmas inom ramen för ekossystemets gränser. Ekonomisk
hållbarhet kan definieras som en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten.
Här följer ett resonemang kring vilka konsekvenser detaljplanens genomförande kan leda
till, sett ur ett hållbarhetsperspektiv.

Sociala konsekvenser av planförslaget
Detaljplanens genomförande förväntas bidra till:
- en mer säker och tillgänglig utomhusmiljö
- blandade upplåtelseformer för att ge möjlighet till en befolkning med olika inkomstnivåer
- en blandning av funktioner som ökar möjligheten att kunna bo och arbeta inom stadsdelen.
- goda förutsättningar till fysisk aktivitet, möjlighet till en god hälsa för de boende genom
närhet till rekreationsområden, motionsspår, sporthall.
- goda uppväxtvillkor för barn och unga, genom möjlighet att röra sig fritt i närliggande
park- och skogsområden, samt trygga och säkra skolvägar där de själva kan gå och cykla till
skolan.
- möjligheten för alla att använda alla gator, stråk och passager genom stadsdelen kan inte
säkerställas då inte alla gator genom Kulturbyn blir allmänna. Det finns en risk för att kvartersgator inte hålls öppna och tillgängliga för alla att passera genom.

Ekonomiska konsekvenser av planförslaget
Detaljplanens genomförande förväntas bidra till:
- att Luleås vision om 10 000 fler invånare delvis kan förverkligas
- att öka Luleås attraktivitet som bostadsort
- ett större utbud av bostäder och förbättrad bostadsmarknad
- en hög boendetäthet som ger underlag för verksamheter (dagligvaruhandel) och ett socialt
stadsliv. En hög boendetäthet bidrar också till ett effektivt nyttjande av infrastrukturinvesteringar (investeringar för vatten, spillvatten och dagvatten samt gator och parker).
- bilparkeringar i garage under kvarteren ger bättre markanvändning jämfört med ytkrävande markparkeringar.
- Det blir ett större slitage på närliggande stigar, parker och skogsområden och sådana ytor
måste utformas för att hålla länge.
- Satsningen på kollektivtrafik av hög kvalitet med god turtäthet och nära till hållplatser för
de boende inom hela Kronanområdet ger ökade kostnader för Luleå Lokaltrafik.
- Befintliga verksamheter ska ges möjlighet att vara kvar inom Kulturbyn. Dessa verksamheter kan eventuellt påverkas negativt om hyresnivåerna i området höjs.
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Ekologiska konsekvenser av planförslaget
- ökad biltrafik i och med fler transporter till och från och genom området
- utökad kollektivtrafik genom Kronanområdet med hög turtäthet ger förutsättningar för
ökat bussresande.
- Områdets läge och anslutande gator och gång- och cykelvägar ger korta avstånd mellan
bostäder, rekreation och service. Kulturbyn ligger inom gångavstånd från Kronandalens
centrum. Det blir lättare att välja att gå eller cykla.
- Skogsdungar och grupper av träd samt enstaka träd kommer att minska i antal och yta.
- en del av skogen ersätts av ny bostadsbebyggelse, vilket leder till att spridningsmöjligheter
för smådjur, fåglar och växter försämras.
- ökad aktivitet i närliggande naturområden kan påverka flora och fauna.
- Vatten- och avloppsledningar inom Kulturbyn byts ut i samband med exploatering vilket
kan innebära mindre oönskade utsläpp till mark på grund av läckage.
- alla nya bostäder ansluts till det kommunala fjärrvärmenätet, vilket är en klimatsmart uppvärmningsform
- nya byggnader uppförs med goda förutsättningar för solpaneler på tak och fasader
- frågan om en plats för ett större snöupplag är inte löst i detaljplanen. Frågan utreds inom
Kronanprojektet. Om ingen lösning kan finnas, kan detta medföra långa transporter av snö
under vintern.

Hälsa och säkerhet
Trafikbuller
Trafiken på Kronbacksvägen ger upphov till höga bullernivåer. Närheten till Kronbacksvägen kan medföra begränsningar för hur ny bebyggelse kan placeras och utformas.
Riksdagen har i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande antagit riktvärden utomhus vid nybyggnad av bostäder, gällande från 1 juni 2015. Från den 1 juli 2017 har
regeringen beslutat om en höjdning av förordningens ursprungliga riktvärden med 5 db(A).
Bostäder bör därför lokaliseras så att följande nivåer ej överskrids:
Utomhus vid fasad
Utomhus vid uteplats
Utomhus vid uteplats i anslutning till bostad

60 dB(A) ekvivalent ljudnivå*
50 dB(A) ekvivalent ljudnivå
70 dB(A) maximal ljudnivå**

* Om 60 dB(A) ändå överskrids bör minst hälften av alla bostadsrum i en bostad vara vända mot en
sida där 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och där 70 dB(A) maximal ljudnivå
inte överskrids under nattetid 22.00-06.00.
** Om 70 dB(A) ändå överskrids bör nivån inte överskridas med mer än 10 dB och max 5 ggr/timme under
dagtid 06.00-22.00.

En bullerutredning för Kulturbyn har gjorts (Bullerutredning Kulturbyn Kronan, Luleå. Ramböll
Luleå, 2018-07-02). Bullerutredningen visar att det aktuella utbyggnadsförslaget uppfyller
kraven i trafikbullerförordningen (SFS 2015:216) genom att riktvärdet vid fasad innehålls för
samtliga byggnader. Dessutom finns möjlighet att anordna uteplatser där riktvärden innehålls i anslutning till varje bostadshus.
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I Naturvårdsverkets vägledning ”Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik”, NVV
2017, anges riktvärden för dygnsekvivalent och maximal ljudnivå. Förskolan inom planområdet är tagen i drift före september 2017 och faller därmed under "äldre skolgård".
Del av skolgård
De delar av gården som är
avsedda för lek, vila och
pedagogisk verksamhet

Ekvivalent ljudnivå för dygn Maximal ljudnivå (dBA, fast)
(dBA)
55
70

Ljudnivån på förskolans gård har utvärderats mot riktvärdena. Beräkningarna visar att riktvärden både för ekvivalent- och maximal ljudnivå uppfylls på gården.
Den befintliga bullerskyddet/planket intill förskolans gård mot Kronbacksvägen, gör att
ljudnivån på förskolans gård klarar riktvärdena 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå eller 70 dB(A)
maximal ljudnivå. Planket är en förutsättning för en god ljudnivå och därför har en bestämmelse om bullerskydd införts i detaljplanen (m2).
Förslaget har prövats mot en trafikprognos för år 2030, där Kronandalen är fullt utbyggd.

Buller och luftkvalitet
Störningar från befintliga verksamheter i området samt trafikbuller från närliggande gator
kan förekomma och måste beaktas. Planens genomförande innebär ökad trafik till och från
området samt förändringar i form av nya gator och gångstråk.

Figur 18. Bullerkarta som visar evivalent ljudnivå, källa: Bullerutredning Kulturbyn Kronan (Ramböll
Sverige AB 2018-07-02).
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Verksamheten i H5 innebär vissa risker för störningar i form av luftföroreningar (damning)
och buller från utomhusverkstaden. På grund av explosionsrisk i samband med brand gäller
skyddsavstånd 50 meter från H5 enligt Riskanalys för Kulturbyn Kronan 2009.
För att minimera risk för olyckor och skadegörelse i samband med intrång i utomhusverkstaden, ger detaljplanen möjlighet att uppföra ett plank (m1). Planket ska placeras i fastighetsgräns norrut mot skolan. Planket kan också till viss del fungera som ett skydd mot buller och
damning.

Förorenad mark
Enligt en kartläggning av markföroreningar i området från 2005 bedöms risken för förekomst
av föroreningar som liten. Eftersom marken ska användas till bostäder bör en undersökning
av eventuella markföroreningar från tidigare verksamheter ändå göras.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
De nya bostadshusen kommer att anslutas till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Det befintliga ledningsnätet i området behöver ses över och förbättras. De vatten och
avloppsledningar som idag finns i marken inom området är i mycket dåligt skick och behöver bytas ut.
Fastighetsägaren ansvarar för att ta hand om dagvattnet inom den egna fastigheten.

Värmeförsörjning
Ny bebyggelse ska anslutas till det kommunala fjärrvärmenätet.
Luleå kommun har skrivit på Borgmästaravtalet, vilket innebär att kommunen har åtagit sig
att minska energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser mer än EU:s målsättning. Vårt
boende står idag för en stor del av vår energianvändning och våra utsläpp av växthusgaser
och därför förordar Luleå kommun att man vid nybyggnation med tanke på byggnadernas
hela livscykel väljer byggmaterial, isolertjocklek och uppvärmningsform som orsakar låga
utsläpp och begränsar byggnadens specifika energianvändning.
Kommunen ser gärna nybyggnation med lägre specifik energianvändning än BBR:s nuvarande energikrav.
Eftersom Kronanområdet profileras som en hållbar stadsdel bör all nybyggnation inom området vara så energieffektiv som möjligt. Som ett led i detta ser kommunen gärna nybyggnation med innovativa lösningar med t.ex. inbyggda solceller för produktion av el eller solfångare för produktion av värme och varmvatten. Detta kan halvera byggnadernas energibehov
då hela sommarhalvårets energibehov tillgodoses med hjälp av solenergi.

El, tele och IT
Inom planområdet finns ledningar för el, fiber och tele. Den befintliga elnätstationen intill
Krondalsvägen kommer att rivas och ersättas av två nya elnätstationer som ligger strax utanför planområdet på västra respektive östra sidan. De nya nätstationerna är redan byggda och
tagna i drift.

Avfallshantering
Avfallshanteringen ska ske i enlighet med Luleå kommuns renhållningsföreskrifter.
Lämpliga placeringar av återvinningsstationer i närheten av Kronanområdet utreds för när35

varande inom ramen för Kronanprojektet.

7.

Detaljplanens genomförande

Organisatoriska frågor
Genomförandetid
För detaljplanens genomförande gäller en genomförandetid av 10 år. Rikshem avser att
påbörja genomförandet av detaljplanen så snart som möjligt efter det att planen vunnit laga
kraft. Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller
upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas.

Tidplan för genomförandet
Planförslaget ställs ut för samråd september 2018. Utställning för granskning förväntas ske i
november-december 2018. Enligt en preliminär tidplan kan planen antas i Kommunfullmäktige under våren 2019.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Luleå kommun ansvarar för att upprätta detaljplanen och är huvudman för allmän platsmark
inom planområdet. Kommunen ansvarar för åtgärder inom allmän platsmark, t ex anläggning av allmän gata, m.m.
Exploatören ansvarar för allt arbete och alla åtgärder inom kvartersmark.
Huvudmannaskapet är uppdelat mellan Luleå kommun och fastighetsägaren. Kommunen
är huvudman för parkmark, naturmark och gator, GATA₁ och GATA₂. Fastighetsägaren är
huvudman för lokalgatan i östra delen av planområdet (GATA₃)

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Luleå kommun har till exploatören sålt den del av fastigheten Kronan 1:1 som utgör planområdet. Området har ännu inte styckats av, detaljplanen ska utgöra underlagför fastighetsbildning.
Nybildning av fastigheter sker genom lantmäteriförrättning hos lantmäterimyndigheten.

Ekonomiska frågor
Planekonomi
Detaljplanen bedöms vara ekonomiskt genomförbar. Exploatören bekostar alla utredningar
som krävs som underlag för planarbetet, såsom geoteknisk undersökning, VA-utredning,
trafikbullerutredning och trädinventering.
Kostnader för flytt av ledningar i mark bekostas av exploatören.
Ett planavtal har upprättats mellan exploatören och Stadsbyggnadsförvaltningen, Luleå
kommun. Ingen planavgift ska tas ut i samband med bygglov.
Exploatören erlägger avgift för lagfart, bygglov, el, VA-anläggningsavgift, med mera enligt
gällande taxor.

Tekniska frågor
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Fastighetsägaren/exploatören ansvarar för utredningar som kan komma att krävas i samband
med bygglov. Vid eventuella skador på träd under byggtiden, kan viten komma att krävas.
Skanova har teleledningar i området. Några av dessa ligger inom föreslagen kvartersmark
och måste flyttas i samband med exploatering. Skanova ansvarar för flytt av dessa ledningar.

Förändrad lovplikt
Utökad bygglovsplikt innebär att marklov krävs för att fälla träd inom planområdet. Syftet är
att värna om den unika natur- och kulturmiljön inom området.
Bygglov krävs för förändring av färgsättning hos befintliga byggnader.

8.

Medverkande i planprocessen

Detaljplanen har tagits fram av stadsbyggnadsförvaltningen i samarbete med andra kommunala förvaltningar och exploatören, Rikshem AB. Medverkande arkitekt har varit MAF Arkitektkontor AB, som tagit fram volymstudier och skisser i ett tidigt skede. Bullerutredningen
har utförts av Ramböll Sverige AB.
Medverkande tjänstepersoner:
Bertil Suup, VA-avdelningen
Örjan Spansk, Kvalitet och samhälle
Camilla Hallqvist, Exploatering
Thomas Nylund och Annika Vesterlund-Rönnebro, Miljö- och byggförvaltningen
Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering 2018-09-04

AnneLie Granljung				Annika Ohls
Planchef					Planarkitekt
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