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Del av Ytterviken 17:32, Traktorvägen
Detaljplan för del av Porsödalen

Luleå kommun

Norrbottens län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Bakgrund

Plan och tillväxtutskottet gav 2013-02-18, § 21, Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en
detaljplan för området.
Detaljplanen har inte föregåtts av något Detaljplaneprogram.

Hur samrådet bedrivits

Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för så kallat normalt förfarande. För
att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och för att ge möjlighet till insyn och påverkan ska samråd ske med myndigheter, sakägare och övriga berörda enligt 5 kap. 11§ plan- och
bygglagen.
Ett förslag till detaljplan har visats för samråd fr.o.m. 2014-05-20 t.o.m. 2014-06-03. Planhandlingarna har funnits tillgängliga på Luleå kommuns hemsida, på Stadshuset och på Stadsbiblioteket. Information om samrådet skickades till samtliga fastighetsägare inom och i anslutning till
planområdet samt till myndigheter och övriga berörda enligt sändlista (bilaga 1). Annons om
samråd infördes också i lokaltidningarna Norrbottens Kuriren och Norrländska Socialdemokraten 2014-05-16.
Samråd har under planarbetet kontinuerligt skett med berörda kommunala förvaltningar och
bolag.
Under samrådstiden inkom 11 skrivelser. Synpunkterna redovisas nedan följt av stadsbyggnadskontorets kommentarer.

Inkomna synpunkter

Stadsbyggnadskontorets kommentarer skrivs med kursiv stil för att lätt skilja dem från inkommen synpunkt.

Myndigheter
1. Länsstyrelsen
Länsstyrelsen anser att det inte kan uteslutas att detaljplanens genomförande kan innebära en
påtaglig risk för hälsa och säkerhet. Det beror på att konflikter kan uppstå mellan den tunga
trafiken och gående samt cyklister om gång- och cykelvägen förläggs på södra sidan av Traktorvägen. Länsstyrelsen anser att ett alternativ med cykelväg på norra sidan bör studeras. Vidare
anser länsstyrelsen att de föreslagna gatuträden kan öka risken för konflikter ytterligare då de
kan bidra till sämre sikt.
För att underlätta sikt vid in- och utpassage kommer gatan inte att förses med trädallé. Träden kommer
istället att placeras i grupper.
Alternativa lägen för den planerade gång- och cykelvägen längs Traktorvägen har studerats. Det föreslagna läget på Traktorvägens södra sida bedöms ha flest fördelar. Den främsta anledningen beror på att det
södra läget knyter ihop de befintliga gång- och cykelvägarna på bäst sätt. Gång- och cykelvägen från Porsön avslutas vid Traktorvägens norra sida och den från Notviken avslutas vid Traktorvägens södra sida.
Sidbytet utförs säkrast i anslutning till Traktorvägens korsning med Depåvägen där hastigheten naturligt
är låg. Förläggs gång- och cykelbanan norr om Traktorvägen skulle sidbytet hamna mitt på sträckan där
hastigheten naturligt är högst.
2. Lantmäteriet
Lantmäteriet påpekar att ekonomiska och fastighetsrättsliga konsekvenser för Räfsan 2 (Beijers),
som ska avstå ett litet markområde till allmänt vägområde, inte framgår av planbeskrivningen.
Vidare ställer Lantmäteriet frågan om utfartsförbud medför ekonomiska konsekvenser för berörda fastigheter.
Av planbeskrivningen framgår att kommunen ska köpa det lilla markområdet och tillföra det till gatumarken. Fastightens beteckning ska anges i planbeskrivningen. Utfartsförbud medför inga ekonomiska
konsekvenser då befintliga förhållanden i stort läggs fast.

Kommunala förvaltningar och bolag
3. Miljökontoret
Miljökontoret upplyser om att det i västligaste delen av Traktorvägen kan finnas markföroreningar, och att om sådana påträffas vid markarbeten, så ska miljökontoret informeras omedelbart.
Inga markarbeten kommer att ske väster om Beijerkorsningen.
4. Räddningstjänsten
Ingen erinran.

Övriga
5. Beijers
Beijers vill ha en ny rondell på Traktorvägen vid sin utfart.
Med hänsyn till Traktorvägens funktion och trafikmängder samt -rörelser är föreslagen korsningslösning
att föredra framför en cirkulationsplats.

6. Luleå Energi AB
Bolaget vill inte flytta sin grind m m mittemot Beijers p g a kostnaderna utan
behålla nuvarande läge. De utgår också från att Luleå kommun står för ev kostnader.
Infarten är något förskjuten för att kunna skapa en bra korsningspunkt där även infart
till Beijers ingår. Då infarterna är i en kurva och inte helt vinkelräta mot Traktorvägen
leder LEABs infart inte mot fasad.
I samband med Luleå Energis etablering fördes ett samtal mellan Luleå Energi och tekniska förvaltningen gällande infarterna från Traktorvägen. Tillstånd gavs till två infarter. Vid den tiden var bägge provisoriska då fastigheten skulle trafikmatas från Universitetsleden. Med förslaget till ny detaljplan utgår nu den västra infarten medan den östra
blir permanent. Kostnader för förändring samt stängning av infart regleras vid ett senare
skede.
7. Ferruform
Ingen erinran.
8. Postnord Logistics
9. Kungsleden AB
10. Lastbilsförare
Företagen och lastbilsförare anser att planförslaget är olämpligt med hänsyn till
människors säkerhet och risken för olyckor. Ny gång- och cykelväg, gatuträd,
smalare väg och smalare utfarter försämrar för verksamheten på Räfsan 4 samt
ger ökade risker för gående och cyklister.
Ett av skälen till att bygga om Traktorvägen är att förändra den från industrigata till
en väg vars utformning också inrymmer annan typ av trafik. De befintliga gång- och
cykelvägarna från Porsön och Notviken avslutas idag vid Traktorvägen och gående och
cyklister hänvisas till samma körutrymme som den tunga trafiken. Genom att smalna
av Traktorvägen och därmed möjliggöra en separerad del för gående och cyklister sänks
fordonens hastighet naturligt och det blir en bättre trafiksäkerhet för både oskyddade trafikanter och fordonstrafik. Vägens bredd kommer även fortsättningsvis vara fullt tillräcklig
för tung trafik.
Avsmalning av infarterna görs av trafiksäkerhetsskäl. Den föreslagna minskningen av
bredd är mellan 1-2 m, vilket fortfarande gör infarten fullt tillräckligt för att långtradare
ska kunna utföra en bra in- och utpassage. Trafik har väjningsplikt mot trafiken på Traktorvägen. För att underlätta sikt vid in- och utpassage kommer gatan inte att förses med
trädallé. Träden kommer istället att placeras i grupper.
Alternativa lägen för den planerade gång- och cykelvägen längs Traktorvägen har studerats. Det föreslagna läget på Traktorvägens södra sida bedöms ha flest fördelar. Den
främsta anledningen beror på att det södra läget knyter ihop de befintliga gång- och
cykelvägarna på bäst sätt. Gång- och cykelvägen från Porsön avslutas vid Traktorvägens
norra sida och gång- och cykelvägen från Notviken avslutas vid Traktorvägens södra
sida. Sidbytet utförs säkrast i anslutning till Traktorvägens korsning med Depåvägen där
hastigheten naturligt är låg. Förläggs gång- och cykelbanan norr om Traktorvägen skulle
sidbytet hamna mitt på sträckan där hastigheten naturligt är högst.

11.Skanova
Ingen erinran.

Ställningstagande

Med anledning av inkomna synpunkter föreslås följande förändringar i detaljplanen inför granskningsskedet:
• Gatuträden längs Traktorvägen placeras i grupper.
• Berörda fastigheten Räfsan 2 ska anges under rubriken fastighetsbildning i
planbeskrivningen.
Stadsbyggnadskontorets planavdelning 2014-06-26
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