Kronandalen

Kvalitets- och Gestaltningsprogram

BAKGRUND
VISION 2050
Luleå kommun befinner sig i en expansionsfas.
Vision 2050 definierar ett mål om 10 000 nya Luleåbor fram tills 2050, varav hälften av dessa beräknas
bo i Kronandalen. Vision 2050 blir därför tillsammans
med det planprogram som antogs för Kronandalen år
2012 en viktig utgångspunkt i arbetet med kvalitetsoch gestaltningsprogrammet för Kronandalen.
DETALJPLANEPROGRAMMETS MÅL
• Levande stadsdel dygnet runt
• Blandad stad
• God markhushållning och tät bebyggelse
• Lämplig struktur i gator och byggbara kvarter
• God arkitektur
• Service, även för kringliggande stadsdelar
• Handel i form av närbutik (inte stormarknad)
• Tydlig karaktär
• Miljövänlig
• Stor exploateringsgrad

VISION FÖR KRONAN

”Kronan, en modern och centrumnära stadsdel med stark naturprofil
i ett attraktivt Luleå.
Ett område med hållbara lösningar och blandade boendeformer där
gammalt möter nytt, staden möter naturen och friluftsliv på ett
sätt som skapar trivsel och gemenskap hos människorna”.

Områdets kärnvärden är natur, nära och modernt:
Natur: Hållbart och naturligt med friluftsliv in på knuten.
Nära: Kronan är en central stadsdel där det fysiskt är nära mellan hus, människor och natur. Det är enkelt att
hämta, lämna och handla.
Modernt: En attraktiv stadsdel som möter moderna människors behov och krav på sin boendemiljö idag och
imorgon. Man ska kunna leva i Kronan hela livet och det ska finnas bostäder för alla åldrar.

MÅL

Det övergripande kvalitets- och gestaltningsprogrammet ska ge riktlinjerna för att:
• Utforma Kronandalen med omgivningar med
– god kvalitet
– ett intressant innehåll och
– inriktning mot hållbar stad, både på kvartersmark och i
offentliga rum
• Skapa samsyn hos
– alla parter och aktörer
– genom hela genomförandetiden och
– när området tas i bruk av boende och verksamma.

ara småskalig och visa en omsorg och kvalitet i detaljerna och utförande. Hänsyn bör tas till befintlig terräng.

PROCESS
gåendes
villkor och stråken för gående och cyklister säkerställas först innan husen planeras.

Dialogmöte 1 Sammanställning

DIALOG
För att få in synpunkter och värdefull kunskap i tidigt skede har både medborgare, tjänstemän, politiker och
intressenter engagerats i arbetet. De synpunkter som kommit in vid de olika dialogmötena har successivt arbetats in i kvalitets- och gestaltningsprogrammet.
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Översikt över processen från detaljplaneprogram till färdig stadsdel. En stadsdels utvecklingsprocess är lång och processbilden visar hur kvalitets- och gestaltningsprogrammet har en
avgörande roll i att definiera de kvaliteter som ska utvecklas i stadsdelen.

PLANSTRUKTURENS PRINCIPER

FÖR ATT NÅ EN LEVANDE OCH BLANDAD STADSMILJÖ
MÅSTE VISSA EGENSKAPER LYFTAS
De principer som prioriterats för att nå en socialt hållbar och levande stadsdel är:
• Täthet i struktur och befolkningsantal
• Hög prioritering för gångtrafikanter i stadsväven
• tydliga skillnader mellan privat, halvprivat och offentligt
• Tydligt definierade gaturum, där fasad står i gatuliv
• Ge förutsättningar för kommunal och kommersiell service
• Fokusera på högkvalitativa grönstråk och kopplingar mot närliggande områden
• En finmaskig struktur av gator och gångvägar som skapar valfrihet och nyfikenhet
• Topografisk anpassning till platsen gällande gators och fastigheters placering
• Stor variation i byggnaders utformning

GATAN CENTRAL FÖR DEN LIVFULLA STADEN

För att skapa en livfull gata är det viktigt att samla stora delar av de rörelser som finns i staden till gaturummet.
Entréer ut mot gatan är ett effektivt sätt att styra rörelser till gatan tillsammans med att låta byggnaderna stå i gatuliv.
Är gaturummet dessutom väl definierat med kontakt från den ena gatans fasad till den andra, främjas sociala möten
och utbyte mellan gatans två sidor.

TOPOGRAFI OCH KVARTER I GATURUMMET

Inspiration för ny stadsstruktur har hämtats i historiska Luleå där planstrukturen följer befintlig topografi
och en kvartersstruktur som inte är fullbyggd, vilket
ger möjlighet till genomblickar och god ljusföring
inom kvarteret.

GATUHIERARKI
Fem gatusektioner med variation i funktion och gatubredder bildar ett varierat gatunät.
GATUTYPER:
HUVUDGATA
18,5 m bred, 30 km/h
LOKALGATA 1
18,5 m bred, 30 km/h
PARKGATA
12 m bred, 30 km/h
LOKALGATA 2
13,5 m bred, 30 km/h
GÅFARTSGATOR
Varierande bredd med minsta mått
12 m, 5 km/h

KOPPLINGAR

Genom ett finmaskigt gatunät skapas en mer promenadvänlig stad med fler val av färdvägar och möjliga
möten. Stadsdelens gatunät blir väl sammankopplat genom de fem gatutyperna och därtill många gångvägar
som ytterligare ökar finmaskigheten.

ENTRÉER TILL STADSDELEN
Med de nya entréerna in i området från Bensbyvägen sammankopplas stadsdelen starkare med övriga
staden.
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Stadsdelen har tre huvudsakliga huvudentréer från Bensbyvägen (1+3) samt
från Kronbacksvägen (2). Utöver dessa
finns ytterligare en entré från Bensbyvägen (4) samt Armévägen (5).
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BEBYGGELSESTRUKTUR
Kvarterens bebyggelse är i huvudsak halvsluten men med möjlighet till genomblickar
från både parkstråk och stadsdelens gator.
Bebyggelsen som inte gränsar mot huvudgatan blir mer uppbruten. De halvöppna gårdarna och kvarteren om ca 55 meter goda ljusförhållanden.

BEBYGGELSETYPER:
TYP 1: STADSRADHUS
2-3 VÅNINGAR
TYP 2: ACCENTBYGGNADER
VID ENTRÉER
7-9 VÅNINGAR
TYP 3: HALVSLUTNA KVARTER
4 VÅNINGAR
TYP 4: HALVSLUTNA KVARTER
5 VÅNINGAR
TYP 5: STADSVILLOR MOT
LULSUNDSBERGET
4-5 VÅNINGAR
TYP 6: PARKERINGSHUS
4 VÅNINGAR

MIKROKLIMAT
Den uppbrutna strukturen hjälper till att bryta vinden och ger
därmed förutsättningar till ett bra mikroklimat.

MÖTESPLATSER

Gaturummet är det viktigaste offentliga rummet för en socialt hållbar stadsdel som inger trygghet.
Gaturummet kompletteras med flera andra mötesplatser av olika karaktär så som:
• Torget med dess stadsdelscentrum
• Stadsdelsparken med Spirans trädgård
• Norra parken
• De halvprivata gårdarna
• De omkringliggande naturområdena så som Lulsundsberget och
Ormberget
• Kulturbyn som är utgångspunkten
för stadsdelens skulpturstråk Gaturummet är det viktigaste offentliga
rummet för en socialt hållbar stadsdel som inger trygghet.
Gaturummet kompletteras med
flera andra mötesplatser av olika
karaktär så som:
• Torget med dess stadsdelscentrum
• Stadsdelsparken med Spirans trädgård
• Norra parken
• De halvprivata gårdarna
• De omkringliggande naturområdena så som Lulsundsberget och
Ormberget
• Kulturbyn som är utgångspunkten
för stadsdelens skulpturstråk

SOCIAL HÅLLBARHET OCH TRYGGHET

Upplevelsen av trygghet och säkerhet är grundläggande värden för att människor ska uppnå god livskvalitet.
Gator, parker och torg ska utformas på ett sätt som inbjuder till vistelse och upplevs trygga.
Trygghet i det offentliga rummet ska bland annat innefatta barns möjligheter att röra sig fritt och utforska sin
omgivning utan risk för olyckor.
Kvinnor och män ska ha lika möjlighet till upplevelse av trygghet, även under dygnets mörka timmar, med väl
belysta platser synliga från bostadshus.

Allmän plats
gator och torg

GATORNAS UTFORMNING

UTFORMNING PÅ GÅENDES VILLKOR
Utformningen av gatorna i Kronandalen ska medverka till låga farter och trygg transport till fots. Trafikslag prioiteras i
ordningen: gång, cykel, buss och sist bilen, samtidigt som det ska vara lätt att nå den nya stadsdelen med alla trafikslag.
VÄL DEFINIERAT GATURUM OCH MÅNGA KOPPLINGAR GENOM OMRÅDET
Kronandalen planeras med ett så finmaskigt gatunät och så väl definierade gaturum som Luleås ljusförhållanden til�låter. Detta skapar gaturum där fler sociala möten kan ske och som därmed upplevs tryggare och mer livfullt.
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TYDLIG GATUHIERARKI

Inom området föreslås en tydligt skillnad på de olika gatornas storlek och karaktär. Huvudgatan är det huvudsakliga stråket, lokalgatorna mindre breda och gåfartsgatorna är smalare och angöring med bil sker på de gåendes villkor.
Cykelbanor läggs längs huvud- och lokalgator. Utöver detta finns en mängd promenadvägar för att till fots kunna ta ännu fler vägar genom området och ytterligare prioritera gångtrafikanten.
Ett finmaskigt gatunät med en tydlig gatuhierarki och väl definierade gaturum gör det mer attraktivt att röra sig
till fots genom stadsdelen.
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Huvudgator

Lokalgator

Gatutyper i tre skalor, med tre olika karaktärer och funktioner.

Gåfartsgator

KVARTERSMARKEN TAR DEL I GATURUMMET

För att ge liv åt gatan och ytterligare stärka det sociala livet i stadsdelen, tillåts verksamheter och bostäder i
kvarteren ta en meter av gatan i anspråk. Kring stadsdelstorget utvidgas denna zon till 3 meter för att möjliggöra uteserveringar och andra aktiviteter för bottenvåningarnas aktörer.

GÅNGBANOR

För att uppnå en säkrare trafikmiljö för både cyklisten och gångtrafikanten, separeras gång- och cykelvägar
från varandra.
Förutom de gångstråk som går längs med stadsdelens trottoarer, finns ett ännu mer finmaskigt nät av gångstigar som rör sig genom stadsdelens grönstråk. Där är gångtrafikanten helt skyddad från trafiken och rör sig
tryggt genom stadsdelens gröna rum som kopplar till omkringliggande områden.

CYKELBANOR

Cykelbanor separeras från gångbanor och finns längs med stadsdelens större gator. Det här ska underlätta för cyklisten att ta sig till och mellan stadsdelens olika
delar.
Säkra cykelparkeringar på gatumark ska ordnas vid hållplatser och publika målpunkter och andra lämpliga platser inom området. Cykelparkering i anslutning till
bostäderna är prioriterad.

GÅFARTSGATA

Gåfartsgatorna bidrar till en intimitet och brokighet i stadsbilden.
Planteringar, markbeläggning, belysning och gatumöbler utformas till förmån för gående och lekande barn.
En zon om 1 meter utanför fasad tillhör fastigheten och ger de boende möjlighet att använda gatan för möblering och växter.
Längs gåfartsgator får p-platser ej anläggas, undantaget enstaka handikapplatser vid behov.

GÅFARTSGATA

Xx

5

LOKALGATA 2

Lokalgatorna ska ha tydlig prägel av bostadsgata och utformas på ett sätt som påverkar bilister att hålla låg fart.
För att ge liv åt gatan och ytterligare stärka det sociala livet i stadsdelen, tillåts verksamheter och bostäder i kvarteren ta en meter av gatan i anspråk.

LOKALGATA 2

30

LOKALGATA 1

Kantstensparkering med trädöron. Bild från Hammarby
Sjöstad. Foto: WSP

Lokalgata 1 är den gata som sammanbinder stadsdelen i öst-västlig riktning. Den utgör tillsammans med
Huvudgatan de sammankopplande gatorna med övriga staden. Lokalgata 1 fungerar som accessväg till
stadsdelscentrum och för angöring till bostäder i kvarteren.
Lokalgata 1 ska ha tydlig prägel av bostadsgata och utformas på ett sätt som påverkar bilister att hålla låg fart.
Trädrader och enstaka träd förekommer mellan parkeringsplatser.

LOKALGATA 1

30

PARKGATA

Parkgatan är en viktig länk mellan befintliga Kulturbyn och övriga stadsdelen. Den sammanlänkar även befintlig bebyggelse på Lulsundsberget med ny struktur.
Gestaltningen ska sammankoppla det gröna stråket i dalen via Stadsdelsparken och befintlig grönstruktur i anslutning till Kulturbyn.

PARKGATA

30

HUVUDGATAN

Freiburg, Tyskland

Huvudgatan anpassar sig till platsens topografi vilket ger ett svängt gaturum och att naturen på vissa ställen
tillåts komma in mellan husen i stadsdelen.
Huvudgatan är stadsdelens urbana stråk och paserar både stadsdelspark och stadsdelstorget.
Huvudgatan knyter ihop stadsdelens norra del med Kulturbyn och dess nya gatusträckning ger en ny koppling
från Bensbyvägen mot Kronbacksvägen.

GATUSEKTION HUVUDGATAN
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SNÖPLATSER

Eftersom det i Luleå är snö stora delar av året, är det viktigt att hitta ett bra sätt att hantera den på som tillför
något till stadsdelen.
Snöplatserna gestaltas som konstelement som ger en spänning och variation i park och gaturummet som vintertid täcks av den upplogade snön, som blir formelement i stadsdelen.

STADSDELSTORGET

Stadsdelstorget blir den naturliga mittpunkten i stadsdelen. Här samlas större delen av serviceutbudet, handel
och andra gatuplansverksameheter som gemensamt vänder sina entréer och uteplatser mot torget. För ett så
livfullt torg som möjligt får verksamheter på torget ta tre meter av ytan utanför byggnaden i anspråk.
Torget används med fördel till marknader, kulturevenemang, skridskobana och andra evenemang som tillför
Luleborna liv och samlar invånarna till gemensamma aktiviteter.

STADSDELSTORGET
MATVARUBUTIK
3 meters zon för
publika verksamheter

KEMTVÄTT

PARKERINGS
GARAGE

BAGERI
BUTIK 3
APOTEK

3 meters zon för
publika verksamheter
GYM

CAFÉ
BUTIK 2

KONTOR

Symetrisk trädplantering
som skapar ett rum i
rummet på torget

SKRIDSKOBANA
BOULEBANA
TORGHANDEL
SCEN
DANSBANA

RESTAURANG 1

3 meters zon för
publika verksamheter

CYKELBUTIK

BUTIK 1

SKRÄDDARE

RESTAURANG 2

3 meters zon för
publika verksamheter

Riktlinjer för
gröna rum

PARKER OCH STRÅK OCH GRÖNA GÅRDAR
ORMBERGET

LULSUNDSBERGET

GRÖNSTRUKTUR

BOSTADSGÅRDAR

KVARTERSPARK

STADSDELSPARK

NATUR- OCH
REKREATIONSOMRÅDEN

I en tät stad ökar kravet på tillgången till gröna rum med olika funktioner i form av gårdar, kvartersparker,
stadsdelspark och natur/rekreationsområden. Grönområdena har olika funktioner och utformning beroende på
respektive grönområdes storlek, grönförutsättningar och avstånd till bostäder. Det samlade utbudet av gröna
rum inom Kronan ska rymma plats för en diversitet av aktiviteter och karaktärer.
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GRÖNA RUM I 4 SKALOR
natur -och
rekreationsområde
skogskänsla
naturupplevelser

stadsdelspark

flyga drake

strövområden

picknick

Gård

kvarterspark

evenemang
vattenupplevelse

åka pulka
blomning
bostadsgård

rofylldhet

utblickar

bollspel
lek

folkliv

goda solvärden

grön oas

4 3 2 1

sällskap

parklek

god ljudkvalitet

sitta i solen
uteservering

vila

1000m

Kvarterspark

grilla

odling

promenader

vild natur

Stadsdelspark

evenemang
skidåkning
svampplockning

Grönsnurra med de fyra olika kategorierna av gröna rum och förslag på deras
karaktär och funktioner.

3

vattenupplevelse

kulturhistoria
djurhållning

500m

300m

blomprakt

blomning
löpträning

100m

bostaden

möten

ridning

utsikt

gatusport
lek

2

Natur- och
rekreationsområde

4

DAGVATTENSTRÅK

Genom områdets parkstråk löper ett dagvattensystem. Dagvatten samlas upp från hela bostadsområdets
genom öppna rännor och ledningar och samlas i det öppna dagvattensystemet i dalens botten.

STADSDELSPARKEN

Stadsdelsparken ligger i de centrala delarna av Kronandalen och fungerar som en större park för alla boende i
närområdet. Den föreslås ha stora öppna gräsytor för att kunna ge möjligheter för evenemang och olika lekar.
En viktig samlingspunkt blir den vattenspegel som skapas i parken där Spirans trädgårdscafé också kommer
att ligga. Olika gemensamma aktiviteter kan vävas kring mötesplatsen som t ex odling, midsommarfirande mm.

STADSDELSPARKEN
Den exakta placeringen av gång- och
cykelvägar utformas i samband med
skulpturstråket

Vassvegetation

Den exakta palceringen av övergång till
Kultrbyn planeras i samband med Regementsgatan och skolans utformning

Bro

Se vidare kapitlet om Fortsättning för
rekommendationer rörande utredning av
dagvattenstråket

Prydnadsväxter

Mötesplats och plats för
picknick
Spiran

Lekplats

Länk mot Kulturbyn

Öppen yta för spel och
evenemang samt
snölabyrint

Stadsdelspark skala 1:800 (A3)

NORRA PARKEN

Norra parken kommer på alla sidor omslutas av kvarteret som därför också får ange parkens karaktär.
Några platser inom parken ges specifik funktion som en lekplats för större barn och några platser för samvaro
med större grillar och bord och bänkar.

(bild bunker)
(bild tallskog)
(bild pulka)

NORRA PARKEN

Grill/picknick

Lek

Skridskoåkning vintertid

Grill/picknick

Pulka
Norra parken, skala 1:800 (A3)

NATUR- OCH FRILUFTSOMRÅDET LULSUNDSBERGET

Lulsundsberget täcks av tallskog och har ett flertal stigar som ringlar sig upp för slänten. Spåren i skogen kommer fortsättningsvis fungera bra för terrängcykling, löpning och promenader. Här röjs även en slänt och fungerar som en pulkabacke. Uppe på Lulsundsberget finns lekplats och utsiktsplatser och möjlighet till fortsatt promenad runt berget eller
söderut. För att ta sig kunna ta sig från Norra parken och upp på lulsundsberget så anläggs en enkel trätrapp.

SKULPTURSTRÅKET

I Kronandalen finns en befintlig skulpturpark som bevaras och vidareutvecklas i ett nytt skulpturstråk som sammanbinder Kulturbyn med övriga stadsdelen. Skulpturstråket ges en tydlig identitet genom området och skapar platser för sociala möten.
Stråket gestaltas även med en spännande ljusdesign som blir ett trygghetsskapande och effektfullt inslag efter mörkrets inbrott.

Kvartersmark
bebyggelse

ARKITEKTONISKA BEFINTLIGA VÄRDEN
BEFINTLIG OCH NY BEBYGGELSE:

2.

BEFINTLIG BEBYGGELSE
1. Studio Kronan
2. Bryggerihuset?
3. Kulturbyn
NY BEBYGGELSE

1.
3.

Befintlig bebyggelse med sin historia från den tid stadsdelen var ett militärområde är en tillgång för stadsdelen
och dess innehåll blir en motor för stadsdelens framväxt. Befintlig bebyggelse finns kvar och bidrar därmed till
stadsdelens innehållsmässiga och gestaltningsmässiga variation.

OM BOSTADSBEBYGGELSEN

BEBYGGELSETYPER:
TYP 1: STADSRADHUS
2-3 VÅNINGAR
TYP 2: ACCENTBYGGNADER
VID ENTRÉER
6-8 VÅNINGAR
TYP 3: HALVSLUTNA KVARTER
4 VÅNINGAR MED LOKALT 5 VÅNINGAR VID STADSDELSTORGET
TYP 4: STADSVILLOR MOT
LULSUNDSBERGET
4-5 VÅNINGAR
TYP 5: PARKERINGSHUS
4 VÅNINGAR

Inom stadsdelen förekommer fem bebyggelsetyper. Strukturen är generellt stadsmässig med väl definierade
gaturum. Bebyggelsen består i uppbrutna kvarter. Kvarterens bebyggelse är halvsluten och följer terrängen, vilket dramatiserar den dal som stadsdelen ligger i. Entréerna till huvudgatan accentueras med entrébyggnader
som är högre än övrig bebyggelse. Mot befintliga natur- och rekreationsområden bryts bebyggelsen upp med i
öster radhusbebyggelse och i väster stadsradhus och öppna kvarter upp mot Lulsundsberget.

VARIATION

VARIATION
Genom mindre kvartersmått om ca 55x55 meter, vindlande gator och byggnader som följer terrängen syftar
stadsbyggnadsidén till att skapa en stor variation i bebyggelsen som inbjuder till upplevelserika rörelser till fots
genom stadsdelen. Byggnader ska variera i material, kulör och fönstersättningar för att ytterlligare bidra till ett
rikt uttryck. Varje trapphusenhet ska kunna urskiljas i de enkilda kvarteren. Utformningen av kvarterens bebyggelse vad gäller material, kulör och volym samordnas mellan de olika byggherrarna inom varje kvartersenklav så
att en variation samspelar harmoniskt och bildar en estetisk helhet.

BOSTADSGÅRDAR

På gårdarna ska planteringar, markbeläggning och lekutrustning etc. hålla hög kvalitet. Gårdarna ska utformas
med utgångspunkt i den stödjande och återhämtande resurs som de utgör för de boende. Gårdarna ska vara
planterade så de upplevs lummiga och trivsamma. Växtlighet kan användas som rumsskapande element så att
platser skapas både för möten, lek och vila.

BOSTÄDER I UPPBRUTEN KVARTERSSTRUKTUR

Bebyggelsen ges karaktären av småstad som delas in i uppbrutna kvarter. Varje kvarter omgärdas och avgränsas av lokalgata och gåfartsgator. Indragna våningar kan användas för att ytterligare skapa en intim skala och
skapa upplevelsemässiga kvaliteter.

HUS I RANDEN MOT NATUREN - ÖPPNA KVARTER

Kronandalen, Luleå kommun

ktion genom den södervända gården skala 1:400

Fasad mot väst (mot Martinskolan och naturteatern) skala 1:400

Upp mot Lulsundsberget läggs bebyggelse som förhåller sig till, och integreras med den sluttande topografin
vid Lulsundsberget. Byggnaderna och bostadsgårdarna integreras medS:tnaturoch rekreationsområdet. BefintMartin
lig gångstig finns kvar och bebyggelse läggs nordöst om denna.
Naturområdet bevaras mellan byggnadsvolymerna i så stor utsträckning som möjligt

HUS I RANDEN MOT NATUREN - STADSVILLOR

Längs med backen upp mot Lulsundsberget placeras stadsvillor friare i terrängen i 4-5 våningar. Även här
släpps befintligt naturområde in mellan byggnadsvolymerna.

HUS I RANDEN MOT NATUREN - STADSRADHUS

Stadsradhusen placeras längs med gåfartsgator och ligger inbäddad i terrängen. Bebyggelsen anpassar sig
efter terrängen så att en spännande variation längs med höjdnivåerna skapas.

Parkering

OM PARKERING

Identifierade lägen för
parkeringshus.

En väl genomtänkt lösning för parkeringen är en viktig del i att formera en stadsmiljö som har människan och
inte bilen i fokus. Parkeringsplatser för bilen får inte ta överhanden samtidigt som en rationell parkering är viktig för boende och stadens kommersiella innehåll.
För att en blandad och trygg stadsmiljö ska kunna uppnås behöver större parkeringsytor undvikas och parkering istället samlas i lägen som parkeringshus, kantstensparkering eller i underbyggda parkeringsgarage
P-tal 0,7 per bostad eftersträvas i stadsdelen. Kompletterande kantstensparkering för korttids- och besöksparkering finns på alla huvud- och lokalgator

PARKERINGSSTRATEGI MARKFÖRHÅLLANDEN

BEDÖMNING
Nedan följer ett resonemang även för andra parkeringslösningar i de olika lägena;
1 - På grund av de topografiska förhållandena här är
parkeringsgarage i souterräng lämpligast med infart
från gatan och verksamheter framför garagen.
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2 - I den här delen föreslås flera parkeringshus som
försörjer det här området. På grund av det mindre
centrala läget och parkeringshus som möjlig bullerdämpning från Bensbyvägen är parkeringshus troligen att föredra. Undergrävt garage är även möjligt i
det här läget, även fast grundvattennivån blir fördyrande.
3 - Undergrävt garage möjligt även fast grundvattennivå blir fördyrande. Lägen för parkeringshus finns
utmarkerade.
4 - Undergrävt garage troligen lämpligast i det här
läget pga det centrala läget i anslutning till stadsdelscentrum.

BERG I DAGEN

RISK FÖR BERG NÄRA MARKNIVÅ
I dagsläget oklart exakt hur långt under marknivå
berget ligger
HÖG GRUNDVATTENNIVÅ
I dagsläget oklart exakt vilken grundvattennivån är i vilket
läge, men högst i dalen längs parkstråket.
OMRÅDESINDELNINGAR
Bebyggelse kring Norra Parken, radhusbebuggeöse i öster

5 - Undergrävt garage möjligt men grundvattennivån
fördyrande.
6 - Undergrävt garage kräver troligen sprängning,
parkering i parkeringshus alt parkering i soutteräng
att föredra.
7 - Parkeringshus eller undergrävt garage. Också ett
möjilgt läge för undergrävt garage på grund av dess
centrala läge i anslutning till stadsdelscentrum.

Innehåll

DAGLIGVARUHANDEL OCH URBANA VERKSAMHETER

För att landa rätt vad gäller stadsdelscentrums placering och vilken typ och omfattning av olika innehåll som
kan vara möjligt i Kronandalen framöver, har en handels och verksamhetsutredning tagits fram. Detta har utmynnat i en strategi för bottenvåningarna som pekar ut möjliga lägen för kontor, service och komersiella verksamheter.
Idag bor det ca 1 500 personer i Kronan. En matbutik kan troligen etableras när stadsdelen har ytterligare
2500 invånare, vilket motsvarar en byggnation av 1000 bostäder.
För att de olika verksamheterna ska få en synergieffekt av varandra och för att stadsdelscentrum ska etableras
som en målpunkt och navet i stadsdelen, är det viktigt att samla handel- och gatuplansverksamheterna.

