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Handlingar
I planen ingår följande handlingar:
•
•
•
•
•
•

Plankarta med bestämmelser
Illustration
Planbeskrivning
Översiktskarta
Fastighetsförteckning (2016-02-09)
Samrådsredogörelse

Av ovanstående handlingar är det endast plankartan med bestämmelser som har juridisk
verkan.

Planens syfte och huvuddrag
Huvudsyftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling av
bostadsbebyggelsen på Hällbacken. Planförslaget möjliggör avstyckning av sex nya fastigheter inom del av fastigheten Lejde 1:1 genom att säkerställa användning B, bostäder.
Förslaget säkerställer även ett parkområde norr om bostadstomterna genom reglering av
området PARK. Inom detta parkområdet ska vattenavrinningen från norr hanteras genom
ett avskärande dike. Planområdet är inte detaljplanelagt sedan tidigare.

Behovsbedömning
Enligt miljöbalken ska alla detaljplaner behovsbedömas, vilket innebär att kommunen ska
ta ställning till om ett genomförande av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. I de fall planen kan medföra en betydande miljöpåverkan genomförs en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning.
Detaljplanens omfattning och den markanvändning som föreslås i planen är inte av sådan art
att överskridande av gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap MB kan befaras eller att den
medger verksamheter som kräver skydd och tillstånd enligt miljöbalkens bestämmelser.
Kommunen har därför tagit ställning till att planförslaget inte kommer medföra betydande
miljöpåverkan eftersom störningar på omgivande miljö bedöms som begränsade. En viktig
fråga är avrinningen genom planområdet.
Samråd har skett med Länsstyrelsens enheter för naturvård, miljöskydd och social hållbarhet
och samhällsskydd. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning om att detaljplanens
genomförande inte kommer medföra någon betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen anser
dock att det bör framkomma varför jordbruksmarken som tas i anspråk inte kan anses vara
bevarandevärd. Detta mot bakgrund av de grundläggande bestämmelserna i miljöbalken om
hushållning med mark- och vattenområden och ianspråktagande av brukningsvärd jordbruksmark för bebyggelse.
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Plandata
Lägesbestämning
Det nya bostadsområdet lokaliseras ca 6 km norr om Luleå centrum mellan Björkskatan,
Björsbyn och Bensbyn. Björkskatans centrum ligger ca 3,5 km från planområdet och till väster om planområdet gränsar det nya bostadsområdet Hällbacken. I söder angränsar området
till befintlig bostadsbebyggelse. I norr finns ett parkområde för rekreation och norr om parkområdet är det planlagt för bostäder som tillhör Hällbacken. I öster passerar Bensbyvägen
samt en gång- och cykelväg som sträcker sig vidare till Bensbyn.
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Sinksundet
Björsbyfjärden

Björkskatan
Areal
Planområdet omfattar ca 1,9 hektar mark.
rleden
Väde

Markägoförhållanden
Marken inom planområdet omfattar del av Lejde 1:1 som är privatägd och del av Björsbyn
1:12 som ägs av kommunen. Planområdet innefattar även del av 1:21 men endast för att anpassa plangränserna utifrån gällande fastighetsindelning.

Tidigare ställningstaganden
Planer
Översiktliga planer
Aktuellt planförslag har stöd i gällande översiktsplan. Översiktsplanen har två motstående
mål, dels expansion av bostäder på Hällbacken, dels bevarande av odlingsbar jord. Det senare målet frångås med gällande planförslag. Kommunen har gjort bedömningen att det är ett
samhällsintresse att utveckla och förtäta för att tillskapa fler bostäder. Det aktuella området
är utpekat som utvecklingsområde för bostäder och arbetsplatser i översiktsplanen och som
område för förtätning i gällande planprogram för Hällbacken från 2007. En fortsatt förtätning
är en naturligt följd av exploateringen av Hällbacken och innebär ett nyttjande av befintlig
infrastruktur och kommunikationer.
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Jordbruksmarken ligger i en kil mellan befintlig bebyggelse och planerad bebyggelse i norr.
Det är tveksamt om det går att bedriva ett rationellt jordbruk i det aktuella området efter att
Hällbacken byggts ut enligt gällande detaljplaner.
Program för planområdet
Detaljplanen har stöd i planprogrammet Hällbacken fastställd 2007-10-15 som gäller för
området. I planprogrammet för området Lejde rekommenderas att viss förtätning och
eventuell förändring till permenentbostadsområde kan ske efter detaljplaneläggning.
Detaljplaner
Planområdet omfattas inte av någon tidigare detaljplan. Området angränsar till nedanstående gällande detaljplaner.
			
Nr
PL367
PL405
PL376

Namn
Detaljplan Hällbacken etapp 4
Detaljplan Lejde mfl
Detaljplan Hällbacken etapp 3

Laga kraft
2011-10-29
2013-11-28
2012-03-13

Gällande detaljplaner anger i huvudsak markanvändning för bostäder, lokalgata samt natur
och parkområde.

Kommunala beslut i övrigt
Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2015-01-29 § 15 att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att upprätta en detaljplan för aktuellt område.

Riksintressen
Detaljplanen omfattas av riksintresset för kustområdet och skärgården i Norrbotten enligt
miljöbalken 4 kap § 2 och friluftsliv 3 kap § 6. Planområdet bedöms inte påverka riksintresset negativt då stora områden park- och naturmark har bevarats i omkringliggande
detaljplaner. I denna detaljplan sparas också viss naturmark i form av parkmark.

Förutsättningar och förändringar
Natur och vegetation
Planområdet består av tidigare jordbruksmark som brukades senast 2014. Vegetationen kring
planområdet består till största del av skogsmark av olika karaktär där torrare områden
domineras av tall samt fuktigare områden av gran och lövträd.

Foto taget från Lejdevägen. Visar naturen inom området som ska exploateras. Ramböll, 2015
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Den naturliga sluttningen ger fina utblickar mot Björsbyfjärden och höjd skillnaden inom
området är ca 4,5 m och sluttar från norr (+12,6 möh) till söder (+8,1 möh).
Geoteknik
Marken består överst av 0,2 m växtskikt/torv som underlagras av en sand med mäktigheten 0,8 m och lagringstätheten medelfast. Sanden övergår till en finsand med mäktigheten
1,0 meter och finsanden har en lös lagringstäthet. Finsanden övergår sedan till en silt med
mäktigheten 1,0 m som även den har en lös till mycket lös lagringstäthet. Silten underlagras
i sin tur av en sandig siltig morän med mycket fast lagringstäthet. Sanden kan hänföras till
materialtyp 2 och tjälfarlighetsklass 1. Finsanden kan hänföras till materialtyp 3B och tjälfarlighetsklass 2. Silten kan hänföras till materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4. Schaktbarhetsklassen kan bedömas till 2 för de första metrarna (sedimenten) och därefter till schaktbarhetsklass 5 i moränen.
Den planerade byggnadstypen gör att byggnader föreslås utföras i geoteknisk klass 2.
Grundvattenytan har mäts upp i decembermånad till att ligga ca 2 m under markytan.
Grundvattennivån kan variera under årscykeln, och har i regel sitt maximum sent på våren
och sent på hösten.
Rekommenderad grundläggning är en ytliga grundläggning med kantförstyvad platta på
mark eller att plintgrundläggning sker på moränen.

Bebyggelseområden
Bostäder
Norr om planområdet finns två gällande detaljplaner, Hällbacken etapp 4 och 5 som inte är
genomförda än. Områdena möjliggör för friliggande småhus med en till två våningar samt
flerfamiljshus. Bostadstomterna som ligger närmast strandområdet söder om Lejde består
dels av äldre fritidshus med en våning samt friliggande småhus upp till två våningar.
Hällbacken etapp 1, 2 och 3 i väster är nu under uppbyggnad och planen möjliggör för friliggande småhus samt radhus, en till två våningar. I övrigt är den befintliga bebyggelsen
varierad vilket är en naturlig följd i ett äldre område som byggts ut och förändrats under en
längre tid.
Inom området föreslås sex stycken bostadstomter med friliggande villor. Största tillåtna
byggnadarea föreslås till 25 % av tomtarean dock högst 300 kvm. Huvudbyggnad föreslås få
uppföras med högsta byggnadshöjd på 6,5 meter. Högsta tillåtna byggnadshöjd för garage
samt komplementbyggnader föreslås till 3,5 meter. I planområdets nordvästra del skapas
möjligheten för fastigheten Lejde 1:20 att utökas.
Med hänsyn till grunvattenivåerna i området tillåts inte källare vilket säkerställs på plankartan genom en bestämmelse (f1). Detta för att undvika framtida fuktproblem som kan
uppstå vid högre grundvattennivåer.

Illustrationen visar förslag på
maximal byggrätt inom planområdet (röda). Källa: Ramböll, 2015
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Tillgänglighet
Planområdet ska tillgänglighetsanpassas enligt gällande regelverk för att personer med
nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga ska kunna vistas i området.

Fornlämningar
Inom norra delen av planområdet finns en övrig kulturhistorisk lämning i form av benrester.
Efter kontakt med länsstyrelsens kulturmiljöenhet har bedömningen gjorts att det inte krävs
någon utredning av lämningen. Fornlämningen bedöms inte påverkas av den här detaljplanen.

Friytor
Lek och rekreation
De främsta tillgångarna för lek och rekreation finns utanför planområdet. I omkringliggande
detaljplaner är större områden säkerställda som parkmark.
Det planeras för ett parkstråk längs vattnet med träbroar över de korsande bäckarna, grillplatser med tillhörande bänkar, nyplanterad vegetation i form av buskar och träd samt
sittplatser med utsikt mot vattnet. Inom Hällbacken planeras det även för en kommunal
lekplats.
Ungefär tre kilometer från planområdet ligger Ormbergets friluftsområde, med slalombacke,
skid- och motionsspår, med möjlighet att ansluta på andra sidan Sinksundsbron.

Gator och trafik
Planområdet ansluter via Lejdevägen till Björsbyvägen. I dagsläget nyttjar ett fåtal boenden
Lejdevägen och ett genomförande av detaljplanen innebär att sex nya småhustomter kan
tillskapas vilket leder till ökad trafikmängd längs gatan.

Foto från Lejdevägen. Visar befintlig bebyggelse och vegetation väster om planområdet. Ramböll, 2015

Inom planområdet säkerställs en lokalgata med en vägbredd på 11 m samt en yta för vändzon. Infarten till planområdet stämmer inte överens med grundkartan då fastighetsbildningen inte överensstämmer med gällande plangränser. Infartsgatan läggs utefter fastighetsgränserna och en yta för bostadsändamål tas med för fastigheten 1:21 för att denna ytan inte ska
vara utanför planlagt område.
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Kollektivtrafik
Närmaste busshållplats ligger efter Bensbyvägen cirka 300 meter från planområdet. Hållplatsen trafikeras i dagsläget av länstrafiken. Luleå lokaltrafik har framtidsplaner på en ny lokal
busslinje längs med Björsbyvägen, Hällbacken samt Lejde.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Planerat bostadsområde ligger under planens upprättande utanför kommunens verksamhetsområde för kommunalt vatten och spillvatten. Utbyggnad av VA-nätet inom planområdet beräknas påbörjas under 2016. Utbyggnaden regleras i separat exploateringsavtal.
Genom planområdet från natursläppet i öster till Lejdevägen i väster sträcker sig en äldre
vattenledning genom området som förser en vattenförening. Ledningen är skyddad genom
ett servitut. Vid ett genomförande av detaljplanen kommer det finnas möjlighet för alla berörda fastigheter att ansluta till kommunalt VA .
Dagvatten
Inom planområdet sträcker sig diken som avvattnar området i norr där det ligger en befintlig
kallkälla. Vid exploatering av området försvinner dessa diken och för att hantera vattenflödet
säkerställs ett område på plankartan för ett avskärande dike. Detta uppsamlingsdike ska
sedan leda vattnet vidare längs med gång- och cykelvägen vilket även det är säkerställt på
plankartan genom planbestämmelsen dike. Därefter leds det vidare ut i befintliga diken. Vid
projektering av området säkerställs dimensionering av dikena.
Dagvattnet inom bostadsfastigheterna leds till dagvattenledningarna i lokalgatan.
El och fiber
Nya ledningar för el och fiber finns i Lejdevägen. Närmaste anslutningspunkt för el finns
sydväst om planområdet.
Avfall
Avfallshanteringen sker enligt kommunens policy för avfallshantering.

Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från dagen då planen vunnit laga kraft.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.

Avtal
Enligt PBL 4 kap. 33 § ska det framgå om kommunen avser att ingå exploateringsavtal för genomförandet av en detaljplan. Exploateringsavtalets huvudsakliga innehåll och konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett avtal ska framgå. För aktuellt
planförslag har kommunen och exploatören ingått ett exploateringsavtal med huvudsyftet
att reglera utbyggnad av allmän gata och vatten och avlopp samt reglera marköverlåtelser
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inom planområdet. För kommunen innebär avtalet även att kommunen tar på sig ett framtida driftsansvar för vatten- och avloppsledningar samt för den gata med belysning som ska
byggas inom detaljplaneområdet. Erforderliga ledningar och gata ska iordningställas enligt
gängse kommunal standard.
Exploateringsavtalet ska godkännas av kommunstyrelsen innan detaljplanen kan antas.

Konsekvenser
Fastighetsrätt
Fastighetsbildning
Vid ett genomförande av detaljplanen tillskapas sex tomter för bostadsändamål genom avstyckning och fastighetsreglering från Lejde 1:1. Lokalgata, parkområdet och natursläppet överförs till kommunens gatufastighet. I nordvästra delen av planområdet möjliggörs en fastighetsreglering där mark från Lejde 1:1 överförs till Lejde 1:20.

Ekonomi
Planekonomi
Inga planavgifter ska tas ut i samband med bygglov.
Ansvarsfördelning
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.

Påverkan på miljön
Detaljplanen har ingen negativ påverkan på riksintressen eller skyddade områden.
Planområdet utgörs idag av jordbruksmark som inte längre är i bruk. Inom Hällbacken har
det i gällande planprogram (från 2007) pekats ut andra områden än det aktuella planområdet
som är värda att bevara för skogs- och jordbruksmark som även omfattar höga naturvärden.
Därför bedöms aktuellt planområde som lämpligt för exploatering. Planerad bostadsbebyggelse bör ses som en expansion av Hällbacken.

Trygghet, Hälsa och Säkerhet
Lokalklimat
Området lutar svagt i sydvästlig riktning vilket innebär goda solförhållanden för de nya
bostäderna.
Buller och andra störningar
Enligt trafikbullerförordningen SFS 2015:216 gäller följande riktvärden med avseende på det
totala trafikbullret från väg och järnväg. Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida
55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en byggnads fasad och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70
dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till bostaden.
Trafikbullret från Bensbyvägen har undersökts och för att klara en framtida trafikökning
längs denna sträcka har en antagande ökning på 30% angetts. Tillsammans med en snitthastighet på 95km/h kommer bullernivån för Lejde 1:1 vid husfasaderna vara ungefär
51 dBA. Detta medför att området inte överskrider riktvärdet 55 dBA.
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Stadsbild/Landskapsbild
Vid förtätning och exploatering påverkas alltid landskapsbilden på något sätt. Bostadsbebyggelsen som planeras i området bidrar till att del av en rekreationsyta försvinner. Vid
planering av stadsdelen Hällbacken har stora ytor parkmark säkerställts vilket innebär att
tillgången till rekreationsytor även i fortsättningen bedöms vara god.
Den kringliggande bebyggelsen består av äldre fritidshus med varierad storlek och
utformning samt nyare permanentbostäder i varierad utsträckning. De tillkommande
bostäderna innebär lokalt en stor förändring av landskapsbilden. Förändringen möjliggör
dock en mer livfull landskapsbild.

Sociala konsekvenser
Planförslaget ligger inom den tillkommande stadsdelen Hällbacken med närhet till allmän
lekplats, rekreationsområde vid strandområdet och skogsområden.

Tekniska frågor
Tekniska utredningar
Exploatören ansvarar för utredningar som krävs för ett genomförande av detaljplanen.

Tidplan
Detaljplanen handläggs i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) som utökat förfarande. Tidplanen bedöms enligt nedan:
Samråd:
Granskning:
Antagande:

Oktober 2015
1:a kvartalet 2016
2:a kvartalet 2016

Medverkande
Tjänstemän
Kommunens tjänstemän på Stadsbyggnadsförvaltningen har medverkat i planarbetet.
Stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning stadsplanering, 2016-02

AnneLie Granljung		
Daniel Rova			
Maria Åberg			
Planchef			Planarkitekt			Planarkitekt Ramböll Luleå

10

