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nings- och planbestämmelser samt som stöd för att undersöka lämplig
exploateringsgrad inom området.

INLEDNING
BAKGRUND

KOMMUNENS STÄLLNINGSTAGANDEN

Ett antal detaljplaner har upprättats i anslutning till Kulturbyn Kronan och nu är
avsikten att upprätta detaljplan även för Kulturbyområdet.

KOMMUNENS GESTALTNINGSPROGRAM FÖR KRONANOMRÅDET
Kommunen har upprättat ett Kvalitets- och gestaltningsprogram för hela det
gamla regementområdet. Av det framgår bl a att målbilden för Kronandalen från
början har varit en grön och modern stadsdel, aktiv dygnet runt. Kronandalen
ska komplettera verksamheterna i Kulturbyn som ska bevaras i sin karaktär och
verksamhet.

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för exploatering och
utveckling av Kulturbyn för nya bostäder och verksamheter samt att bevara,
utveckla och värna de kulturhistoriska värden och naturvärden som finns i
området. Områdets kulturhistoriska värden och betydelse som ekologiskt stråk
samt verksamheternas betydelse för hela stadsdelen ska vara styrande för den
tillkommande exploateringen.

Målen är bl a god kvalitet, intressant innehåll och inriktning mot hållbar stad.

Detaljplanen kan behöva säkerställa bevarandevärda byggnader och även
ange hur ny bebyggelse ska laceras och utformas för att anpassas till befintlig
bebyggelse.

Planstrukturens principer ska vara en helhet med sammanbindande länk till omkringliggande områden, stadsmässighet som följer topografin och gatustruktur
med olika gatutyper.

Planområdet omfattar den södra delen av Kronanområdet. Det är en del av
det före detta regementsområdet med befintlig bebyggelse som idag används för olika verksamheter. Inom området finns ett tiotal byggnader som
används för mindre verksamheter. Området i sin helhet och några av dess
byggnader har inventerats 2009 av Piteå museum. De har där tillskrivits ett
högt kulturhistoriskt värde ur olika aspekter. Utöver gator, parkeringsplatser
och byggnader så innehåller planområdet skogsdungar och öppna gräsytor. Ett
grönt stråk sträcker sig genom kasernområdet. Det gröna stråket är viktigt för
djurlivet och för de ekologiska värdena i stadsdelen.

Ingen markparkering ska förekomma.
Kommunen har också tagit ställning till att Kulturbyn ska ansluta till
Kronandalens struktur och ingå i grönstråket mot Kronandalen, Lulsundsberget
och Ormberget samt ansluta till skulpturparken.
BEDÖMDA RISKER ENLIGT BEHOVSBEDÖMNING INFÖR DETALJPLAN
Området ligger inte inom riksintresse för kulturmiljö. Kronan har dock ett
militär- och kulturhistoriskt intresse med avseende på den militära verksamhet
som bedrivits i området under 1942-1993.

Med hänsyn till områdets miljövärden, lokalvärden och kulturhistoriska värden
kan det inte uteslutas att förtätningar innebär risk för negativ påverkan på
miljön eller de kulturhistoriska värdena. Därför har beslut fattats att upprätta en
kulturmiljöutredning.

Risken utan skydd i detaljplan eller utan detaljplan är att områdets bebyggelse
och miljö förvanskas så att den militär- och kulturhistoriskt intressanta miljön
förvanskas, tappar förståelse eller försvinner.

SYFTE

SAMMANFATTNING HISTORIK LV7 FRÅN PITEÅ MUSEUMS INVENTERING

Syftet med denna kulturmiljöutredning är att utifrån de värden som kan definieras se om och hur de kan tillvaratas i detaljplanebestämmelser och/eller
planutformning för att säkerställas för framtiden. Syftet är också att bedöma
vilka förändringar och förtätningar som kan tålas för bestående värde. Utredningen ska fungera som vägledning till utformning av detaljplanens utform-

Lv 7, Luleå luftvärnsregemente, blev självständigt förband 1942 och flyttade
1945 in i ett nybyggt kasernetablissement i området ovanför Skurholmsfjärden i
Luleå. Den sista byggnaden i den första etappen färdigställdes 1947.
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Varje byggnad hade sin särpräglade funktion och tillsammans bildar
bebyggelsen idag en berättelse över verksamheten. Kasernetablissementet har
ett arkitektur- och bebyggelsehistoriskt värde som representant för samtidens
militärarkitektur. Den har ett militärhistoriskt värde genom att den pedagogiskt
berättar om hur den militära verksamheten var organiserad.

Ett par garageförråd verkar härstamma från 1950-talet.
År 1968 inleddes så ett skede av om- och nybyggnader samt renoveringar.
Byggandet pågick under en tioårsperiod. Under denna tid gjordes några större
förändringar och samtliga byggnader tycks ha renoverats och några nya tillkom. Många av de äldre byggnaderna tilläggsisolerades, fick nya fönster och
ny panel. Samtliga lockpaneler tycks härstamma från denna tid. Innan verkar
byggnaderna ha haft antingen locklistpaneler eller varit putsade. Husen synes
också genomgående ha haft en ljusare färgsättning.

Mässarna och marketenteriet, kaserner och sjukhus speglar den sociala historien. Skolhus, pjäsexercishus och truppserviceförråd berättar om hur värnpliktsutbildningen bedrevs; förråd, garage, motorverkstad, smörj- och tvätthallar
relaterar till förbandets användande av olika slags motorfordon. Och slutligen
terrängen som inom kasernområdet också inrymde övningsfält. Området bestod
av skjutbanor, berg, skog, åkrar och ängar.

Den sista byggnaden, allmänt kallad ”femte kasernen” (byggnad H5) inom kasernområdet tillkom på 1980-talet.

Bebyggelsen avspeglar också tydligt det sociala livet på regementet. Det militära
samhället var under tillkomsttiden fortfarande strikt hierarkiskt, även om hierarkin med åren kom att lättas upp något. Men samtidigt som det finns en social
organisation inbyggd i bebyggelsen, är det också tydligt att arkitekturen på Lv 7
i jämförelse med äldre etablissement står för en mer jämställd människosyn.

1992 flyttades Lv 7 till Boden. Efter flyttningen tog Luleå kommun över anläggningen i syfte att på sikt utveckla den till en egen stadsdel. Området gavs då
namnet Kulturbyn Kronan.

SAMMANFATTNING KULTURHISTORISKT VÄRDE FRÅN PITEÅ
MUSEUMS INVENTERING

Anläggningen har ett socialhistoriskt värde genom de berättelser den framför
om livet på en militäranläggning i ett skede när den sociala ordningen går från
att vara strikt hierarkiskt till att bli mer demokratisk.

På Lv 7-området ligger det kulturhistoriska värdet inte så mycket i de enskilda
byggnaderna som i anläggningen som helhet. Förändringar i byggnadsbeståndet
har ett historiskt värde genom att de representerar förändringar i Lv 7:s verksamhet.

UTREDNINGEN
Uppdraget omfattar en utredning avseende konsekvenser för kulturmiljön inför
detaljplanearbete.

Tillkomsten av Lv 7 speglar den europeiska krigsmaterielutvecklingen och svenska statens behov av att under andra världskriget bygga ut armén i vapenslag
samt över landet. Detta gör anläggningen samhällshistoriskt värdefull även sedd
ur ett nationellt perspektiv.

Via tillhandahållet material och besök på plats har en uppfattning om området
som helhet och byggnaderna och landskapet samt byggnaderna i landskapet
skapats.

Ur ett lokalt perspektiv har Lv 7 präglat historien i Luleå alltsedan 1940-talets
början. Regementet Lv 7 har ett högt lokalhistoriskt värde som förstärks av att
i stort sett hela etablissementet funnits kvar länge och trots vissa förändringar
befunnit sig i ett autentiskt skick. Nu finns stora delar av den militära bebyggelsen inte kvar.

Mycket av bakgrundstexterna är direkt hämtade från olika dokument. Då Luleå
kommun äger eller har upprättat aktuella dokument är källorna endast angivna i
källförteckningen.
Viktiga karaktärsdrag beskrivs för området som helhet med byggnaderna
och landskapet samt byggnaderna i landskapet. Därefter definieras de kulturhistoriska värdena. Värdet för de enskilda byggnaderna utgår från Piteå mu-

Det som skiljer Lv 7 från den traditionella militäranläggningen med byggnader
runt en kaserngård var först och främst att bebyggelsen här istället var inkomponerad i terrängen och att också övningsfält var integrerade i anläggningen.
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seums inventering och värdering. Byggnaderna har klassificerats från stor Q till
att inget skydd krävs.

OMGIVNINGEN, KARTA

Någon definition av de olika beteckningarna Q och q finns inte i materialet men
Q anger ett högre värde än q. Stora Q och lilla q är användningsbestämmelser
som användes i detaljplaner enligt äldre PBL, d v s innan Plan- och bygglagen
(2010:900) trädde i kraft 2011. Numera finns inte stora Q kvar som beteckning i
plansammanhang.

Kronandalen

Utifrån de viktiga karaktärsdragen och de definierade värdena görs en bedömning av vilken exploatering området tål både med hänsyn till området självt och
omgivningen. Både bebyggelse och landskap bedöms.
De byggnader som finns med i utredningen är de som Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att bevara i samband med beslutet att upprätta detaljplan.
Utgångspunkten för det beslutet var Piteå museums inventering och värdering.
Det är alltså endast de byggnader som omfattas av ovanstående beslut som är
beskrivna under bebyggelse.

Kronanbacken

Lulsundsberget
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OMGIVNING OCH OMRÅDET SOM HELHET
BESKRIVNING
Kronandalen utgörs, som namnet anger, av
en mer eller mindre öppen dalgång kantad av
tallskogsklädda höjder. Tallskogen ger området en
särpräglad karaktär då de till stor del är kraftiga
och karaktärsfulla träd. Kulturbyn utgör den södra
änden på dalgången och byggnaderna ligger här
inbäddade mellan tallar.

Kronandalen
radhus och upp till 5 våningar

Delar av det gamla Lv7-området är redan planlagt
och byggnationer är färdiga eller pågår. Detaljplanerna medger olika typer av bebyggelse, huvudsakligen bostäder och service till dessa.
Skola och
sporthall
2 vån

Lulsundsberget
radhus och upp till 14 våningar

4 vån
Förskola
2 vån

14 vån

kedjehus

Den tillåtna bygghöjden i detaljplanerna varierar.
Mellan Kulturbyns bebyggelse och de nya husen är
det oftast trädridåer av områdets karaktäristiska
tall-skog så skillnaden i byggnadernas karaktär
och höjd är inte så påtaglig. De nya höga husen
upplevs inte som dominanta. Skolan som är låg
är mer märkbar gentemot kasernerna p g a dess
utformning, mate-rial och färgsättning samt att det
inte är så mycket träd emellan.
Dalgången är tydlig och öppen idag utan bebyggelse och i detaljplanen för Kronandalen är den markerad genom huvudstråkets placering.

Aktuellt område

Kulturbyn bostäder
4-8 våningar

Omgivningens relativt nya detaljplaner.
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Området är en del i den gröna korridor som
sammanbinder Lulsundsberget med Ormberget.
Korridoren har en viktig biologisk roll som länk för
spridning av djur och växter mellan naturområdena.
På sidan 8 visas ett utsnitt ur karta över grönstruktur för Kronanområdet, som visar värden i det
aktuella området. På sidan 9 visas karta från den
inventering av värdefulla träd i området som Luleå
kommun har genomfört.
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OMGIVNING OCH OMRÅDET SOM HELHET
BESKRIVNING FORTS.
Det aktuella planområdet kan delas in i två delar
med lite olika karaktär. Den västra med matsal,
samlingssal, kanslibyggnad och förskola och den
östra med kasernerna. De avskiljs av infartsvägen till
Kronan.
Det aktuella området Kulturbyn är kopplat till övriga
områden främst via gatunätet och huvudstråket i
dalgången. Det ska också kopplas via gång- och
cykelvägar samt att den skulpturpark som finns ska
utvecklas och göras till ett stråk.
Kedjehushusområdet väster om Kulturbyn har sin
tillfart via den västra delen av Kulturbyområdet.
Kulturbyn ska med sin tillkommande bebyggelse
också ges en koppling till omgivningen.
Byggnaderna i den västra delen av området har haft
olika funktioner och varierar mer i både ålder och
utformning än de i den östra delen.

H5 till vänster och den nybyggda skolan i fond.

VÄRDEN

SLUTSATS/SKYDD

Tallskogen inom och runt området med gamla,
kraftiga och karaktärsfulla träd utgör i sig ett värde
både ur naturmiljö-, kulturmiljö- och landskaps-/
estetisk synvinkel.
De omgivnade detaljplanerna som är medvetet
utformade med kvalitets- och gestaltningsprogrammet som grund.
Gröna stråk och markeringen av dalgången.
De sparade trädridåerna mellan Kulturbyn och övriga planområden samt att ett stort område närmast
kulturbyn avsatts som parkmark i planen för
Kronandalen gör att den nya bebyggelsen har lite
distans mot Kulturbyn.

Genom att noggrant kartera var de värdefulla träden och trädgrupperna står och ta hänsyn till detta
i utformningen av detaljplanen kan unika värden tas
tillvara i de kommande boende- och parkmiljöerna.
Den nya planen bör behålla grönskan mot de övriga
planområdena och mot ny bebyggelse inom området
för att behålla den nuvarande karaktären av ett eget
område med egen karaktär.
Eftersom området ingår i den gröna korridoren är
det extra viktigt att bevara den värdefulla skogen
och solitära träd när ny bebyggelse planeras.
Ny bebyggelse bör i form och gestaltning ansluta
till bebyggelsen i Kronandalen och både bebyggelse
och miljö bör följa tankegångarna i Kvalitets- och
gestaltningsprogrammet.

Grönstråket som finns och ska finnas kvar som sammanhållande länk mellan Lulsundsberget och
Ormberget.

Kanslibyggnaden (A6) med Lulsundsbergets höghus i fonden
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Från vakthuset längs dalen mot nordnordväst.
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FÖRKLARINGAR

UTSNITT UR GRÖNSTRUKTUR FÖR KRONANOMRÅDET

2. Hällmarker
3. Skogsdunge mellan nuvarande
återvinningscentral och f d
Studio Kronan som är en successionsbiotop med fuktig mark,
död ved och allmänt vildvuxen
karaktär.
4-6. Spridningsområden som har
betydelse för flera arter, där djur,
insekter och växter kan sprida sig
från ett områder till ett annat.

H5
H3
H1
H4
H2
A8

A2

Vakten

A6
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TRÄDINVENTERING VÄSTRA DELEN, KARTA

OMRÅDET - VÄSTRA DELEN
BESKRIVNING

Kompanivägen

Den västra delen sluttar från Krondalsvägen
mot väster och är till större delen bevuxen med
gammal tallskog. Luleå kommun har utfört en
inventering av trädbeståndet, där bevarandevärda
och extra bevarandevärda träd har identifierats (se
inventeringskarta, sidan 9).
Kr
d
on

A1

als

Västra delen av området är glesare bebyggd än den
östra.

ge
vä

A3

n

Mellan områdets bebyggelse och de nya områdena
finns mer eller mindre täta trädridåer av tallskogen.

A8
H

on

A6
nö

rs

ga

ta

n

A4

n
Ho

g
rs
nö

at

an

A2

Vakten

Kronbacksvägen

I nordväst blir närheten till bebyggelsen på Lulsundsberget allt mer påtaglig. Här finns höghus
och kedjehus. Vägen till kedjehusen går genom
området medan höghusen nås via Krondalsvägen
och Kompanivägen.
Norr om områdets västra del ansluter den ännu inte
bebyggda Kronandalen.

Ungefärligt planområde, västra delen.

Söder om området går Kronbacksvägen som både
ansluter till södra infarten till Kronanområdet och
fortsätter mot Hertsöleden.
Byggnaderna är placerade relativt glest i samma
riktning, utom byggnad A2 som står i rät vinkel
mot de övriga. Den strikta placeringen är dock
inte så tydligt i verkligheten som på plan p g a
avståndet mellan byggnaderna och de avskärmande
trädridårna som bäddar in bebyggelsen.

Mot A2 till vänster och A3 till höger.

A8 och A6 med Lulsundbergets kedje- och höghus.
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OMRÅDET - VÄSTRA DELEN
VÄRDEN
Området har ett utpekat militär- och kulturhistoriskt
värde som representant för en typ av militäranläggning med byggnader och övningsfält inplacerade i
terrängen. Tidigare anläggningar hade byggnader
placerad i en symmetrisk ordning runt en kaserngård.
Den speciella kombinationen av ståtlig tallskog och
träbebyggelse med trädridåer som avskärmar de
olika husen men som ändå ger helhet och genomsikt
i området.
Dispositionen av området med grupper och enskilda
byggnader med olika ursprunglig funktion som dock
inte alltid är avläsbar för andra än de som är insatta
i den militära hierakin och historien.

TÅLIGHET

SLUTSATS/SKYDD

Skalan/höjden på den befintliga bebyggelsen tål inte
att närmast omgivande ny bebyggelse är för hög
och avstånden mellan ny och gammal bebyggelse
bör vara minst lika stor som mellan nuvarande
byggnader.
Strukturen för byggnadernas placering i området tål
inte alltför stora avvikelser i rikting vid orientering
av ny bebyggelse närmast den befintliga.
De befintliga, gamla tallarna tål inte stora ingrepp i
rotsystemet. Vissa ingrepp tål tallar i allmänhet, om
de görs fackmannamässigt, men oförsiktiga eller allt
för stora ingrepp kan skada eller döda träden eller
göra dem instabila och därmed farliga.

För att bevara den befintliga skalan på området
kring den befintliga bebyggelsen bör ny bebyggelse
närmast den befintliga inte vara högre än 2 våningar. Den kan sedan trappas uppåt mot områdets
kanter och anslutande områden och kan i ytterkanterna ansluta till den byggnadshöjd som råder
där.
För att behålla karaktären med gles bebyggelse
med trädridåer emellan bör avståndet mellan ny
och befintlig bebyggelse inte underskrida det avstånd som är mellan nuvarande byggnader och de
byggnader som blir kvar och de som rivs. T ex att ny
bebyggelse vid A2 placeras på samma avstånd som
A1 står.
För att ytterligare stärka den befintliga karaktären
bör riktningen på den nya bebyggelsen närmast den
befintliga vara densamma. Därefter kan bebyggelsen
placeras friare.

Strukturen i området som trots den till synes fria
placeringen av byggnaderna ändå följer linjer och
har en riktning.
Grönstråket Lulsundsberget till Ormberget är viktigt
för djurlivet och för rekreation.

Byggnaderna behöver utrymme med vegetation runt
för att bevara karaktären. Detta gäller framförallt
den befintliga bebyggelsen och den nya som är
närmast den befintliga.
Ett eventuellt parkeringshus mot Kronbacksvägen
bör inte placeras för nära A2 och A6.
Detaljplan bör säkerställa bevarandevärda byggnader.

A2, A3 och A1. Foto: Jennie Pettersson

A1 från sydväst.
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Den bör även ange hur ny bebyggelse ska placeras,
utformas och eventuellt färgsättas för att anpassas
till befintlig bebyggelse och med hänsyn till och
med ett tillräckligt skyddsavstånd mot värdefull
vegetation.
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BEBYGGELSEN VÄSTRA DELEN - A2
BESKRIVNING
A2 tillhör de ursprungliga byggnaderna och invigdes 1945. Den byggdes som skolbyggnad med
lektionssalar och filmsal.
Huset ligger i vinkel mot de övriga inom områdets
västra del med långsidan mot den väg som finns
idag och som kommer att bli tillfart till bl a de nya
kedjehus som byggs väster om området.
Huset är på alla sidor omgivet av områdets karaktäristiska tallar och man når entrén via en gångväg
från vägen. Intill huset finns en liten parkering.

A2

En del i 1 plan och en del i 1½ plan.
Svart betonggrund.
Röd lockpanel.
2-luftsfönster med 1 spröjs i vardera luft.
Aluminiumdörrar.
Gjutna entrébroar.
Sadeltak med rött tegeltak.

A2 från väster.

Huset är tilläggsisolerat men har ursprungliga fönster. Ombyggnaden skedde troligen under sent 1960tal till tidigt 1970-tal.

A2 till vänster och A1 till höger från Krondalsvägen.

A2 till höger med skog bakom.
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BEBYGGELSEN VÄSTRA DELEN - A2
VÄRDEN
Enligt Piteå museums inventering har A2 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 fast den har förlorat en del av sin
autencitet genom tilläggsisolering och panelbyte.
Husets enskilda värden består i den traditionella
formen med enkelt sadeltak och tydlig volym samt
materialen träfasad med tegeltak och de ursprungliga fönstren.
De omgivande tallarna bidrar till miljön och har som
företeelse ett stort miljömässigt värde och berikar
byggnaden.
Enligt inventeringen kan byggnaden tidigare troligen
haft locklistpanel och en ljusare färgsättning. Den
ursprungliga utformningen bör kunna läsas via de
ritningar och foton som finns på Krigsarkivet samt
genom titt under de nuvarande ytskikten.

TÅLIGHET

SLUTSATS/SKYDD

Byggnaden tål inte så mycket mer yttre påverkan då
den redan är ombyggd. Framtida förändringar bör ta
hänsyn till det ursprungliga utformningen eller följa
den nuvarande.
Kulören kan tåla förändringar om man återgår till en
befäst mer ursprunglig kulör.
För att bevara den befintliga skalan på området
kring den befintliga bebyggelsen bör bebyggelse
närmast den befintliga inte vara högre än 2
våningar. Den kan sedan trappas uppåt mot
områdets kanter och anslutande områden och kan
i ytterkanterna ansluta till den byggnadshöjd som
råder där.

Piteå museum har vid inventeringen bedömt att
huset bör ges skydd med stort Q alternativt litet q.
De byggnader där inventeringen rekommendarat
stor Q bör bevaras som byggnad och om möjligt
bevaras till det yttre som de ser ut nu eller vid
ombyggnad återgå till ett mer ursprungligt befäst
utseende. En återgång ska göras på ett antikvariskt
godtagbart sätt med ursprungligt hantverk och
material t ex riktigt spröjsade fönster.
Även underhåll med nuvarande utformning bör
göras med likvärdiga material och tekniker som det
är utfört med nu.

Byggnaden tål inte heller ny bebyggelse för nära
inpå. För att behålla karaktären i området bör ny
bebyggelse inte placeras närmare än den befintliga
står.

Bestämmelserna bör minst omfatta volym, material,
fönstersättning, utbyggnader på taket och entréplaceringar och entréernas utformning. Utbyggnader på
taket bör inte utföras skrymmande och förvanskande utan ska ta hänsyn till byggnadens karaktär.

Närområdets karaktär tål inte heller att tallarna fälls.
Det kan tålas att de gallras på baksidan av huset
men på entrésidan bör tätheten vara som nu.

Även bestämmelse om förändring av färgsättning
bör finnas med lägsta nivå att förändring av kulör är
lovpliktig.
Vegetationen bör minst skyddas genom bestämmelse att trädfällning är lovpliktigt.
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BEBYGGELSEN VÄSTRA DELEN - A6
BESKRIVNING
A6 tillhör också de ursprungliga byggnaderna
och invigdes även den 1945. Den uppfördes som
kanslibyggnad och används ännu för kontorsverksamhet.
Huset ligger i kanten av området med huvudentrén
vänd utåt beroende på att infarten till området
tidigare varit här och entrén till kanslibyggnaden då
utgjorde ansiktet utåt. Flytt av infarten skedde på
1970-talet
Nu har den en hårdgjord yta framför och tillfart från
sidan. Även tillfart till A8 sker över den hårdgjorda
ytan.
Huset är på de övriga tre sidorna omgivet av tallar.
A6

A6s framsida. Foto: Jennie Pettersson

Tvåvåningsbyggnad.
Grå betonggrund.
Gul locklistpanel.
2-luftsfönster med 1 spröjs i vardera luft.
Ursprunglig entrédörr med portal. I övrigt aluminiumdörrar.
Stenbro.
Sadeltak med rött tegeltak.
Huset är tilläggsisolerat och fönstren bytta. Ombyggnaden skedde troligen under sent 1960-tal till
tidigt 1970-tal.

A6s huvudentré.

Framför A6 mot sydost.
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BEBYGGELSEN VÄSTRA DELEN - A6
VÄRDEN
Enligt Piteå museums inventering har A6 både ett
enskilt värde och ett miljömässigt värde. Det är
något förvanskat men har ändå kvar ett relativt
autentiskt utseende. Byggnaden är dock tidstypisk
med locklistpanelen och omfattningen runt entrén.
Den har även ett symbolvärde som representant för
förbandets högsta ledning.
Husets enskilda värden består i den traditionella
formen med enkelt sadeltak och tydlig volym samt
materialen träfasad med tegeltak samt entrén som
markerar husets status.
De omgivande tallarna bidrar till miljön och har som
företeelse ett stort miljömässigt värde och berikar
byggnaden.
Enligt inventeringen kan byggnaden tidigare troligen
haft en ljusare färgsättning. Den ursprungliga
utformningen bör kunna läsas via de ritningar och
foton som finns på Krigsarkivet samt genom titt
under de nuvarande ytskikten.

TÅLIGHET
Byggnaden tål inte så mycket mer yttre påverkan då
den redan är ombyggd. Framtida förändringar bör
ta hänsyn till det ursprungliga utformningen eller
göras som nuvarande.
Kulören kan tåla förändringar om man återgår till en
befäst mer ursprunglig kulör.
För att bevara den befintliga skalan på området
kring den befintliga bebyggelsen bör ny bebyggelse
närmast den befintliga inte vara högre än 2 våningar. Den kan sedan trappas uppåt mot områdets kanter och anslutande områden och kan i
ytterkanterna ansluta till den byggnadshöjd som
råder där.
Ny bebyggelse bör inte heller placeras framför byggnaden då entréfasaden tidigare utgjort front till
området med infart och vaktstuga.
Närområdets karaktär tål inte heller att tallarna fälls.
Det kan tåla viss gallring.

SLUTSATS/SKYDD
Piteå museum har vid inventeringen bedömt att
huset bör ges skydd med stort Q.
Därför bör byggnaden ges bestämmelser i detaljplan
som skyddar mot yttre förändringar. Det bör om
möjligt bevaras till det yttre som de ser ut nu eller
vid ombyggnad återgå till ett mer ursprungligt
befäst utseende. En återgång ska göras på ett
antikvariskt godtagbart sätt med ursprungligt
hantverk och material t ex riktigt spröjsade fönster.
Även underhåll med nuvarande utformning bör
göras med likvärdiga material och tekniker som det
är utfört med nu.
Bestämmelserna bör minst omfatta volym, material,
fönstersättning, utbyggnader på taket och entrén
med sin omfattning.Utbyggnader på taket får inte
utföras skrymmande och förvanskande utan ska ta
hänsyn till byggnadens karaktär.
Även bestämmelse om förändring av färgsättning
bör finnas med lägsta nivå att förändring av kulör är
lovpliktig.
Vegetationen bör minst skyddas genom bestämmelse att trädfällning är lovpliktigt.
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BEBYGGELSEN VÄSTRA DELEN - A8
BESKRIVNING
Även A8 tillhör de ursprungliga byggnaderna och
invigdes 1945. Den byggdes som officersmäss och
var den första av tre mässar.
Huset ligger i kanten av området i närheten av
kanslibyggnaden så stora delar av närområdet är
redan planlagt i samband med kedjehusområdets
planläggning.
Tillfart till A8 sker över planen från kanslibyggnaden.
Huset är på två sidor tydligt omgivet av tallar. Sidan mot kanslibyggnaden har några tallar mellan
byggnaden och hårdgjord yta.

A8

A8 med de nya kedjehusen i fond.

Ett plan.
Grå betonggrund.
Gulmålad locklistpanel.
2-luftsfönster med 1 spröjs i vardera luft.
Ursprunglig entrédörr av trä.
Gjutna entrébroar.
Sadeltak med röd tegelimiternde plåt.
Hör till områdets bäst bevarade byggnader då det
varken är tilläggsisolerat eller har fått nya fönster.
T o m ytterdörrarna är de ursprungliga fast en är
blåmålad.

A8 till vänster och A6 till höger.
Foto: Jennie Pettersson.
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BEBYGGELSEN VÄSTRA DELEN - A8
VÄRDEN
Enligt Piteå museums inventering har A8 både ett
enskilt värde och ett miljömässigt värde. Byggnaden
hör till områdets bäst bevarade byggnader med
ursprunglig panel, fönster och dörrar medan
takmaterialet är bytt.

TÅLIGHET

SLUTSATS/SKYDD

Då byggnaden är den bäst bevarade är det önskvärt
att den inte utsätts för yttre påverkan. Framtida
förändringar bör ta hänsyn till det ursprungliga,
nuvarande utformningen.

Byggnaden vittnar om officerarnas livsstil och den
militära hierarkin med olika mässar för olika grupper

Byggnaden tål de kedjehus som börjat byggas i
närheten då de ligger på ett visst avstånd från byggnaden, är i ungefär samma höjd, har en neutral
färgsättning samt att det finns trädridå emellan.

Husets enskilda värden består i den traditionella
formen med enkelt sadeltak och tydlig volym samt
originaldetaljerna med ursprunglig panel, fönster
och dörrar.

Kulören kan tåla förändringar om man återgår till en
befäst mer ursprunglig kulör.

De omgivande tallarna bidrar till miljön och har som
företeelse ett stort miljömässigt värde och berikar
byggnaden.

Närområdets karaktär tål inte heller att tallarna fälls.
Det kan tåla viss gallring.

Piteå museum har vid inventeringen bedömt att
huset bör ges skydd med stort Q då det är den bäst
bevarade byggnaden inom området.
Stora delar av närområdet är redan planlagt som
parkmark i samband med kedjehusområdet. I den
planen finns även bestämmelse om att trädfällning
är lovpliktigt.
Byggnaden bör ges bestämmelser som skyddar mot
yttre förändringar.
Underhåll ska ske med likvärdiga, traditionella material och tekniker som det är utfört med nu.
Bestämmelserna bör minst omfatta volym, material, fönstersättning, utbyggnader på taket och
entréplaceringar och dessas utformning. Panel,
fönster och dörrar ska om de byts ut bytas till lika
befintliga. Utbyggnader på taket får inte utföras
skrymmande och förvanskande utan ska ta hänsyn
till byggnadens karaktär.

Enligt inventeringen kan byggnaden tidigare troligen
haft en ljusare färgsättning. Den ursprungliga
utformningen bör kunna läsas via de ritningar och
foton som finns på Krigsarkivet samt genom titt
under de nuvarande ytskikten.

Även bestämmelse om förändring av färgsättning
bör finnas med lägsta nivå att förändring av kulör är
lovpliktig.
Vegetationen bör minst skyddas genom bestämmelse att trädfällning är lovpliktigt.
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OMRÅDET - ÖSTRA DELEN
BESKRIVNING

Kronandalen

Marken i den östra delen med kasernerna stiger från
Krondalsvägen mot öster. Även i denna del ligger
byggnaderna inplacerade i gammal tallskog med
trädridåer emellan så att varje byggnad har ett eget
utrymme med infart och parkering. Upplevelsen är
att de står tätt mot vägen men långt ifrån varandra.

H5
H7

H3
Kr

H1

De fem kasernbyggnaderna står strikt placerade i
förskjutna rader.

d
on

Trots närheten till omkringliggande nyare bebyggelse upplevs kasernområdet som en tydlig, avskild
enhet p.g.a. den strikta placeringen, byggnadernas
enhetliga karaktär och den omgivande tallskogen.

als
ge
vä

H4

n

H2

Norr om området ansluter Kronandalen som än
så länge inte är bebyggt. Den detaljplaner tillåter
bebyggelse upp till 6 våningar men närmast det nu
aktuella området är marken avsatt som park.

Vakten

I nordost är en ny skola uppförd. Den är påtaglig i
området trots att skalan är densamma, troligen p g
a att trädridån är glesare mot den och att skolan är
ljus.

Ungefärligt planområde, östra delen.

Söder om området finns ett bostadsområde med
punkthus och lamellhus. De högsta 8 våningar. Dessa är, trots höjden, inte så påtagliga då det finns
en relativt tät trädridå emellan med de för området
karaktäristiska tallarna.

Mot H1 till vänster och H2 till höger upp mot H5.

Öster om H5 mot den nya skolan.
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OMRÅDET - ÖSTRA DELEN
VÄRDEN
Hela området har ett utpekat militär- och kulturhistoriskt värde som representant för en typ av militäranläggning med byggnader och övningsfält inplacerade i terrängen. Tidigare anläggningar hade
byggnader placerad i en symmetrisk ordning runt en
kaserngård.
Den speciella kombinationen av ståtlig tallskog och
träbebyggelse med trädridåer som avskärmar de
olika husen men som ändå ger helhet och genomsikt
i området.
Dispositionen av området med kasernbyggnaderna
placerade i strikta linjer som ändå upplevs som fria
placeringar p g a förskjutningarna och trädgrupperna emellan husen. Varje byggnad har sitt eget
utrymme i helheten med de andra skymtande mellan
träden.
Denna del av Kulturbyn har ett viktigt identitetsskapande värde genom sin nuvarande etablerade verksamhet. Kasernbyggnaderna H1-H4 hör till de viktigaste byggnaderna i området.

TÅLIGHET

SLUTSATS/SKYDD

Ny bebyggelse på platsen för H7 kan vara 6-8 våningar om de inte ligger rakt i fonden för vägen mellan
kasernerna och en relativt tät trädridå sparas i fond
samt att huset ges en färgsättning i harmoni med
skogen och himlen. D v s mörkare nedtill i höjd
med träden och ljusare upptill ovan träden eller
något mittemellan som inte lyser mellan träden. Ny
bebyggelse i vägens fond bör inte vara högre än tre
våningar - helst bara två.

De befintliga byggnaderna behöver utrymmet och
vegetationen för att bevara karaktären. Alltså är
det inte lämpligt med förtätning i området bland
befintlig bebyggelse. Inte heller är det lämpligt med
fler eller större hårdgjorda ytor.

I övrigt tål inte området ytterligare bebyggelse då
det inte finns plats om den glesa karaktären ska
bevaras.

Detaljplan kan behöva säkerställa bevarandevärda
byggnader och även ange hur ny bebyggelse ska
utformas för att anpassas till befintlig bebyggelse.

Området tål inte att tallskogen glesas ut och större
hårdgjorda ytor kommer till stånd. Då mister
området sin karaktär med egna utrymmen för varje
hus där de andra skymtar mellan träden.

Ett större antal offentliga konstverk finns idag inom
Kulturbyn. Dessa hanteras i pågående planering för
Kronandalen och Kulturbyn.

Tallarna tål inte stora ingrepp i rotsystemet.
Vissa ingrepp tål tallar i allmänhet, om de görs
fackmannamässigt, men oförsiktiga eller allt för
stora ingrepp kan skada eller döda träden eller göra
dem instabila och därmed farliga.

Mellan H5 och ny bebyggelse på den plats där det är
lämpligt vid H7 bör befintliga träd sparas så att en
relativt tät trädridå bevaras.

Tillkommande byggnader eller anläggningar bör
placeras med ett tillräckligt skyddsavstånd mot
vegetation som ska bevaras.

Grönstråket Lulsundsberget till Ormberget är viktigt
för djurlivet och för rekreation.
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BEBYGGELSEN ÖSTRA DELEN - H1- H4
BESKRIVNING
H1- H4 är ursprungliga kasernbyggnader som
invigdes 1945. Varje hus huserade ett kompani med
logement i den högre delen och expeditioner i den
lägre
De bildar en tydlig grupp men har ändå distans. De
står strikt placerade i förskjutna rader med gavlarna
mot vägen genom området.

H1-H4.

H1 från vägen mellan kasernerna.

På ena sidan huset finns vid ingången en hårdgjord
yta med parkering. Runt huset och parkeringen
växer tallar så det bildas ett eget relativt avgränsat
rum kring varje hus.
2-2½ plan med källare.
Svart betonggrund.
Röd lockpanel med olika behandling.
2- och 3-luftsfönster med 2 spröjs i vardera luft.
Bruna aluminiumdörrar
Förstukvist med sadeltak
Sadeltak med grå bandtäckt plåt respektive rött
tegel.

H4.från vägen mellan kasernerna.

Från parkeringen framför H2.

Från början var husen reverterade och gula och fick
sitt nuvarande utseeende 1971-73.
Fönstren är bytta och husen är tilläggsisolerade men
de har ändå kvaliteter och bildar en helhet.
Vaktbyggnaden står relativt tätt intill H2 och
har öppna ytor på tre sidor samt lite tallskog
på baksidan mot H2. Den är byggd 1972 då
entrén flyttades hit från det gamla läget framför
kanslibyggnaden.

H3 och H1 från öster.
Foto: Jennie Pettersson.

Inom området finns konst.
Foto: Jennie Pettersson.
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BEBYGGELSEN ÖSTRA DELEN - H1-H4
VÄRDEN

TÅLIGHET

SLUTSATS/SKYDD

Enligt Piteå museums inventering har H1-H4 både ett
enskilt värde och ett miljömässigt värde. Byggnaderna har visserligen förändrats men förändringen har
skapat nya estetiska värden.

Byggnaderna tål inte så mycket mer yttre påverkan
då de redan är ombyggda. Framtida förändringar bör
ta hänsyn till den ursprungliga utformningen eller
göras som nuvarande.

Kasernerna tillhör områdets viktigaste byggnader
och speglar soldaternas sociala liv, den militära organisationen och verksamheten. De fyra kasernerna
utgör en omistlig del av det gamla militärområdet.

Kulören kan tåla förändringar om man återgår till en
befäst mer ursprunglig kulör. Viktigt är att alla hus
förändras samtidigt för att inte missa helheten.

Det är viktigt att kasernerna bevaras som grupp men
med tallarna som ridå mellan de enskilda husen.
Tallarna bidrar till miljön och har som företeelse ett
stort miljömässigt värde och berikar byggnadena.
Husets enskilda värden består i den traditionella
enkla formen med enkelt sadeltak och tydlig volym.
Vaktstugan har av Piteå museum bedömts sakna
värde och har av Ks au beslutats rivas. Den har dock
ett litet värde i miljön som vaktstuga vid infarten
samt att regementet alltid haft en vaktstuga.
En rivning medför dock en positiv effekt för
kasernbyggnaderna då de blir mer synliga från
infarten till området via Krondalsvägen.

Denna del av området tål inga nya byggnader i närheten av H1-H5 då de bildar ett område med sådan
tydlig egen karaktär med husen på ömse sidor om
vägen.
Närområdets karaktär tål inte heller att tallarna fälls.
Ska vaktstugan vara kvar så tål omgivningen inte att
den byggs ut.

Piteå museum har vid inventeringen bedömt att
husen bör ges skydd med stort Q då gruppen av
kaserner har ett stort miljömässigt värde.
Bestämmelserna bör minst omfatta volym, material, fönstersättning, utbyggnader på taket och
entréplaceringar och dessas utformning. Panel,
fönster och dörrar ska om de byts ut bytas till lika
befintliga eller återgå till ett ursprungligt befäst
utseende. Utbyggnader på taket får inte utföras
skrymmande och förvanskande utan ska ta hänsyn
till byggnadens karaktär.
En återgång ska göras på ett antikvariskt godtagbart
sätt med ursprungligt hantverk och material, t ex
riktigt spröjsade fönster.
Underhåll ska ske med likvärdiga material och tekniker som det är utfört med nu eller, vid en återgång
till ursprunget, med material och metoder från den
tiden.
Även bestämmelse om förändring av färgsättning
bör finnas med lägsta nivå att förändring av kulör
är lovpliktig. Ändring av färgsättning bör dock ske
samtidigt för alla fyra husen.

Den ursprungliga utformningen bör kunna läsas
via de ritningar och foton som finns på Krigsarkivet
samt genom titt under de nuvarande ytskikten.

Vegetationen bör minst skyddas genom bestämmelse att trädfällning är lovpliktigt.
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BEBYGGELSEN ÖSTRA DELEN - H5
BESKRIVNING
H5 är en kasern som uppförts på 1980-talet då
luftvärnsregementena i Sverige omorganiserades.
Den har delvis annan volym och material än H1-H4
men smälter ändå in och är en viktig del av helheten.
Bildar grupp med de andra kasernerna då avståndet
till de äldre är ungefär detsamma som mellan de
äldre och husen har samma riktning. Samt att
höjden är densamma.
På två sidor finns hårdgjorda ytor med parkering.
Men runt huset och parkeringen växer tallar så det
bildas ett eget relativt avgränsat rum även kring
detta hus.
H5

Gaveln på H5 med H7 i fonden.

2-2½ plan med källare.
Grå betonggrund.
Rött räfflat tegel och brun lockpanel.
2- och 3-luftsfönster med varierande spröjs.
Aluminiumdörrar
Sadeltak med papp.

Gaveln på H5 mot H3.
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BEBYGGELSEN ÖSTRA DELEN - H5
VÄRDEN
Enligt Piteå museums inventering har H5 både ett
enskilt värde och ett miljömässigt värde. Byggnaden
är visserligen senare än övriga kaserner men är
tidstypiskt för sin tid.
Det har värde genom sin funktion och att det berättar om luftvärnets historia i Sverige.
Tillsammans med de övriga kasernerna har byggnaden ett värde då de tillhör områdets viktigaste
byggnader och speglar soldaternas sociala liv, den
militära organisationen och verksamheten.
Det är viktigt att kasernerna bevaras som grupp men
med tallarna som ridå mellan de enskilda husen.
Tallarna bidrar till miljön och har som företeelse ett
stort miljömässigt värde och berikar byggnadena.

TÅLIGHET

SLUTSATS/SKYDD

Byggnaden tål inte så mycket yttre påverkan p g a
sina material som kan vara svåra att göra förändringar i. Eventuella förändringar bör ta hänsyn till
det ursprungliga utformningen.
Denna del av området tål inga nya byggnader i närheten av H1-H5 då de bildar ett område med sådan
tydlig egen karaktär med husen på ömse sidor om
vägen. Tål inte heller alltför höga byggnader för
nära. Om det blir så ska det vara trädridå mellan.
Närområdets karaktär tål inte heller att tallarna fälls.
Den hårdgjorda ytan runt byggnaden bör inte utökas.

Piteå museum har vid inventeringen bedömt att H5
bör ges skydd med stort Q alternativt litet q. De som
inventeringen rekommendarat stort Q bör bevaras
som byggnad och om möjligt bevaras till det yttre
som den ser ut nu.
Bestämmelserna för denna byggnad bör minst
omfatta volym, material, fönstersättning, utbyggnader på taket och entréplaceringar och dessas
utformning. Panel, fönster och dörrar ska om de
byts ut bytas till lika befintliga. Utbyggnader på
taket får inte utföras skrymmande och förvanskande
utan ska ta hänsyn till byggnadens karaktär.
Underhåll ska ske med likvärdiga material och tekniker som det är utfört med nu.
Vegetationen bör minst skyddas genom bestämmelse att trädfällning är lovpliktigt.

Den har även ett värde i dagsläget som en symbol
för kulturen genom dagens funktion som verkstäder
för konstnärlig verksamhet.

Den befintliga parkeringen vid H5 bör inte utökas
till ytan då rummet kring huset då förändras och en
sådan åtgärd inkräktar på trädridån.

Husets enskilda värden består i att den har ett
tidstypiskt utförande och är oförändrat.
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OMRÅDET - FÖRESLAGNA BYGGHÖJDER - PRINCIP
IV vån enl plan
park enl plan

XIV vån
enl plan

6 m till
nock enl plan

III vån
III-XIV vån i friare struktur. Anpassas med
högre bebyggelse
mot övriga
planområden.

II-III vån

V-VII vån

Riktning på byggnader
i zonen närmast befintlig
bebyggelse.

VII
V

7,5 m till
nock enl plan

Dalens ungefärliga riktning
I vån

Princip för placeringar och byggnadshöjder på ny bebyggelse.
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PRINCIP FÖR FÖRESLAGNA BYGGNADSHÖJDER

SLUTSATSER

De skissade placeringarna av ny bebyggelse och byggnadshöjderna enligt
kartbild på föregående sida är framtagna med hänsyn till att den befintliga
bebyggelsens kulturhistoriska värden utifrån analysen inte ska påverkas
alltför negativt. Under rubrikerna Tålighet och Slutsatser i områdes- och
byggnadsbeskrivningarna finns också principerna beskrivna.

Det aktuella området utgör idag en sammanhållen del av hela Lv7 och är den
del som finns kvar som samlad miljö tillsammans med öppna ytor. Karaktären
är relativt glest placerade 1-2 våningsbyggnader i tallskog och det är denna
karaktär som är miljöskapande och värdefull ur kulturmiljösynpunkt.

KONSEKVENSER

De kraftigare ljusblå linjerna inom aktuellt planområde anger yttre bebyggelsegräns för ny bebyggelse mot befintlig medan de tunnare linjerna anger ungefärliga lägen för olika byggnadshöjder.
I den västra delen av området anger II-III våningar att ny bebyggelse närmast
den befintliga bör vara i två våningar allra närmast befintlig bebyggelse, men att
den kan trappas till tre våningar i den del av byggnad som ligger på bortsidan
från befintliga byggnader. Riktningen på byggnadskroppar i denna zon bör
ligga parallellt med befintlig bebyggelse, d v s med A6 och A8. Inom området
finns ett bestånd med särskilt utpekad bevarandevärd trädvegetation som ska
beaktas vid planeringen av ny bebyggelse.
Med III-XIV våningar i en friare struktur i den nordvästra delen av området
avses att ny bebyggelse kan variera från tre upp till fjorton våningar med
hänsyn till placering inom zonen. Höjden bör inom denna zon anpassas
dels till bebyggelsen inom zonen med II-III våningar och dels till den byggda
och i detaljplaner tillåtna höjden i omgivande områden samt till den enligt
trädinventeringen bevarandevärda vegetationen med värdefulla gamla tallar.
Zonen markerad med I vån är en yta där ett parkeringshus i suterräng kan
vara lämpligt att placera. Beteckningen I våning avser den synliga höjden inåt
området. Mot Kronbacksvägen kan suterrängvåningar vara synliga.
I den östra delen av området anger III och V-VII våningar att ny bebyggelse bör
hålla sig inom de höjderna för att inte påverka upplevelsen av kasernområdet
negativt. Avståndet mot H5 bör hållas enligt linjen och trädridån mellan befintlig
och ny bebyggelse är viktig. Högre bebyggelse än tre våningar bör inte uppföras
så att den är synlig i fonden av vägen mellan kasernerna. Här är färgsättningen
också viktig så att den nya bebyggelsen inte blir dominerande i området.

Om området inte planläggs alls kan konsekvenserna bli att helheten i miljön går
förlorad genom trädfällning, tillbyggnader, förvanskningar av byggnaderna och
förtätning. Alla förändringar handläggs då via bygglovhantering och ska tolkas
enligt paragraferna i Plan- och bygglagen (PBL) kap 8 och 9. Vid tolkning enligt
PBL kan det vara svårare att motivera begränsande beslut än om detaljplan
finns. Ny bebyggelse kan uppföras utan anpassning till den befintliga.
Negativa konsekvenser för de kulturhistoriska värdena och miljön inom området
vid en exploatering kan vara flera. Det kan vara att ny bebyggelse kommer för
tätt inpå eller emellan den befintliga och blir för hög och dominerande så den
äldre blir mindre synbar och därmed minskar sin betydelse som kulturmiljö.
Trädfällning och utökade hårdgjorda ytor förändrar karaktären på hela området
och närmiljön för de enskilda byggnaderna. Även ändrad färgsättning på befintliga byggnader och färgsättning på ny bebyggelse kontra den befinltiga kan
påverka miljön.
Att flytta på gator och vägar får inte märkbara konsekvenser om man behåller
strukturen, utformningen och huvudsträckningen på de hårdgjorda ytorna.
En planläggning med väl genomtänkta bestämmelser minimerar de negativa
konsekvenserna för de kulturhistoriska värdena och miljön inom området. Genom bestämmelser kan påverkan av ny bebyggelse och trädfällning regleras.
För att på upplevelsenivå inte få så märkbara konsekvenser på den befintliga
miljön bör planbestämmelser reglera var trädridåer bör finnas och bevaras,
placering och omfattning på nya och flyttade hårdgjorda ytor, placering och
utformning av ny bebyggelse och skyddsbestämmelser för befintlig bebyggelse.
I presenterade skisser för exploatering finns tankar om ett parkeringshus vid A2
mot Kronbacksvägen. Om detta byggs påverkar det miljön vid A2 och A6 både
via P-huset och genom att den befintliga vägen till kedjehusen och A6/A8 måste

25

2018 04 10

flyttas. Detta behöver inte medföra några negativa konsekvenser om P-huset
anpassas i läge och utformning och vägen flyttas med hänsyn till värdefulla träd
och ges likvärdig karakatär som nu.
En planläggning kan å ena sidan få negativa konsekvenser för exploatör då
den begränsar vissa åtgärder och styr exploateringen men å andra sidan får en
exploatör veta vad som gäller och förutsättningarna som kan leda till ett sätt att
förhålla sig till området.

FÖRSLAG TILL UTFORMNING OCH BESTÄMMELSER I DETALJPLAN
•

Dalgångens sträckning bör vara synbar vid entrén till området från
Kronbacksvägen (från söder).

•

Ingen utökning av trafikytor inom den västra och östra delen. Alltså
inga nya vägar eller parkeringar, eller stadsmässiga gator med trottoarer. Gångytor löses via gångstråk. Ytor kan flyttas men hårdgjorda ytor
begränsas till ungefår samma omfattning som nu inom den befintliga
byggnadsbeståndet.

•

H5 ska bevaras då det bidrar till helheten och av Piteå museum bedömts
ha högt värde och huserar konst.

•

A2, A6, A8, H1-4 och H5 ska ges skyddsbestämmelser i plan och får inte
byggas om utvändigt eller byggas till. Eventuella byten av fasadmaterial
och detaljer ska antingen ske till samma som nu eller återgå till ett mer
urspungligt utförande där det finns befäst vad som varit.

•

De byggnader som bevaras får inte heller byggas ut annat än möjligen
med utrymmningstrappor och dylikt.

•

Ny bebyggelse ska ges byggrätter i höjd så de anpassas till befintlig
bebyggelse. 2-3 våningar i ett fält närmast befintligt som sedan trappas
upp utåt områdets kanter för anpassning till omgivande planers
bestämmelser.

•

Ny bebyggelse i den västra delen av området ska närmast befintlig
bebyggelse stå åt samma håll som befintlig och inte närmare än den
befintliga står idag. Gavlar mot gatan.

•

Ny hög bebyggelse längst till öster i östra delen av området bör inte
placeras rakt i fond för vägen mellan H1-H5 utan sidoordnat mot söder.

•

Bevarande av viktiga träd, trädgrupper och trädridåer.

•

Bevarade träd får inte fällas annat än om de är så dåliga och gamla att
de utgör en risk. Trädfällning ska vara lovpliktigt.

•

Ändring av kulörer på byggnader ska vara bygglovpliktig och på H1-H4
ska förändring ske samtidigt för alla byggnader.

•

A2 ska bevaras då det är en av de byggnader som bidrar till helheten
och bör bevaras och av Piteå museum bedömts ha högt värde.

•

Bestämmelser om färgsättning av ny bebyggelse bör finnas där det är
viktigt att den harmoniserar med den befintliga.

•

A6 ska också bevaras då det är en de byggnader som bidrar till helheten
och bör bevaras och av Piteå museum bedömts ha högt värde.

Jämför principskiss på sidan 24. Den visar på principer och de linjer som är
mest exakt placerade är ytterkanterna för ny bebyggelse i de båda delarna av
området.

•

Även A8 ska bevaras då det är den byggnad inom området som är
mest ursprungligt enligt Piteå museums inventering och värdering och
bedömts ha ett högt värde.

•

H1-H4 ska bevaras då de är fyra byggnaderna som bidrar till helheten
och bör bevaras och av Piteå museum bedömts ha högt värde. De har
även ett värde som symboler för Kulturbyn Kronan.
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KÄLLOR
•

Piteå museums inventering 2009.

•

Luleå kommuns Kvalitets och gestaltningsprogram för Kronanområdet 2015.

•

Trädinventering Luleå kommun. (Bild sid 9)

•

Bedömning av BMP.

•

Omgivande detaljplaner. Planer och planbeskrivningar.

•

Utkast Planbeskrivning Kulturbyn

•

Detaljplaneprogram för Kronanområdet. 2012.
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