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1. Planens syfte och huvuddrag

Planens huvudsakliga syfte är att höja byggrätten för bostäder inom fastigheten Laxen 1. Detaljplanen innebär att befintlig byggnad rivs och ersätts med ett vinkelhus med plats för ca 32
lägenheter och verksamheter i markplan. Parkering anordnas i garage under hus och gård.
Detaljplanen föreslår att vinkelhuset delas upp i fyra sammanhängande huskroppar. Högsta
delen av huset placeras i korsningen Kungsgatan - Köpmangatan och trappas ner från tio till
sex våningar mot fastigheten Laxen 14 och till fyra våningar mot fastigheten Laxen 17.

2. Planområdets läge och areal

Planområdet är beläget i korsningen Kungsgatan - Köpmangatan i Luleå centrum.
Planområdet är ca 960 kvm och utgörs i sin helhet av fastigheten Laxen 1. Planområdet avgränsas i norr mot Köpmangatan, i väst mot Kungsgatan och fastigheterna Laxen 17 i öster
och Laxen 14 i söder

3. Planförfarande och tidplan för planarbetet

Detaljplanen är påbörjad innan 2 januari 2015 och den handläggs därför med normalt planförfarande enligt PBL 2010:900.
Efter samrådet kommer detaljplanehandlingarna att bearbetas och eventuell justeras innan
de visas för granskningen under senhöst 2015.
Detaljplanen förväntas bli behandlad av kommunfullmäktige under våren 2016. Observera
att tidsplanen är preliminär och kan ändras efter samrådet.

4. Handlingar
Detaljplanen
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser. Plankartan och planbestämmelserna
är juridiskt bindande.

Övriga planhandlingar
• Planbeskrivning (denna handling)
• Illustration (se plankarta)
Planbeskrivningen och illustrationskartan utgör komplement till plankartan och planbestämmelserna, men saknar egen rättsverkan.
• Grundkarta

Utredningar
Särskilda utredningar har upprätats som underlag till framtagande av detaljplanehandlingarna. Utredningar finns sammanfattade i planbeskrivningen och visas i sin hellhet på förbestämda utställningsplatser samt kommunens webbsida under samråds- och granskningstiden.
• Bullerutredning
• Luftkvalitetsutredning
• Miljömarkundersökningar
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5. Tidigare ställningstaganden
Planer
Översiktsplan
Planområdet omfattas av översiktsplanens prioriteringszon för förtätning med bostäder och
arbetsplatser. Inom rutnätstaden bedöms 4 till 5 våningar som lämpligt höjd för bebyggelse.
Höga byggnader med 10-12 våningar kan tillåtas för enstaka projekt.
Vid lokalisering av höga hus ställs stort krav på anpassning till befintlig miljö. Påverkan
på boendemiljöer, stadsbilden och byggnadens gestaltning utgör grunden till prövning av
lämplighet.
”Vid ny bebyggelse ska höga krav ställas avseende funktion, hållbarhet, gestaltning, material och påverkan på omgivningen. Tillskott och förändringar ska ges en tydlig identitet som
speglar nutiden och samspelar, förstärker och lyfter befintliga kvaliteter.
All bebyggelse i centrum ska föregås av kvalitetskrav för arkitektur, teknik, tillgänglighet
och energi. För arkitekturen är kontext, kontrast och komposition viktiga ledord. Friytor
inom kvartersmark vid bostäder ska ge en god boendemiljö och lekmiljö för barn”.

Illustration med området som omfattas av begreppet ”Rutnätsstaden”. Utdrag av Översiktsplan ”Kuststaden Luleå ”Program C”
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Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser
Planen berör eller tangerar områden med gällande planer enligt nedan:
		
Nr

Namn

Laga Kraft

Lantmäteriet

A 66

Förslag till ändring i stadsplan för Luleå stad

1945-10-19

a 66

1986-03-14

a 419

beträffande kvarteren Torsken, Fisken, Laxen,
Flundran, Valen, Gösen, Gäddan och Sillen

A 419

Niokvartersområde

Enligt gällande detaljplan får fastigheten byggas med bostadshus i fyra våningar mot Kungsgatan och två våningar mot Köpmangatan. Delar av innegården får bebyggas med terras och
gårdsöverbyggnad.

Kommunala beslut / program i övrigt
2013-04-22 beslutade Plan- och tillväxtutskottet att ge dåvarande stadsbyggnadskontoret, numera stadsbyggnadsförvaltning, uppdrag att upprätta detaljplan för del av Centrum, Laxen
1.

Riksintressen
Planområdet berörs av riksintresse för Norrbottens kust och skärgård enligt Miljöbalken
”MB” 4 kap 2§ samt Friluftsliv, MB 3 kap 6§.

Strandskydd
Planområdet berörs inte av strandskydd enligt 7 kap. 13-18 §§ miljöbalken.

Utdrag från plankarta a 66. Illustrationen redovisar planområdet - i röd - med tillhörande bestämmelser.
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Bedömning av miljöpåverkan (s.k. behovsbedömning)
Behovsbedömning har upprättats för aktuell detaljplanen av kommunens sakkunniga tjänsteman. Kommunens sammanvägda bedömning är att detaljplanen inte innebär risk för betydande miljöpåverkan och därför en särskild miljökonsekvensbeskrivning enligt MB 6 kap 11
och 12 § § inte behöver upprättas.
Motivet är att detaljplanen inte medger verksamheter som kräver skydd och tillstånd enligt
miljöbalkens bestämmelser. Markanvändning som föreslås i planen inte är av sådan art att
överskridande av gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap MB kan befaras.
Under arbetet har följande miljöfrågor identifieras som behöver utredas och belysas särskilt
under planarbetet:
• Konsekvenserna för angränsade fastigheter avseende skuggning m.m.
• Trafikbuller från Kungsgatan
• Luftföroreningar
• Påverkan på gaturummet
Länstyrelsen i Norrbottens Län delar kommunens uppfattning. Samrådsyttrande 2013-09-26,
DN 402-10183-13

6. Förutsättningar
Historik
Efterfrågan på bostäder har ökad påtagligt de senaste år. Det tar sig uttryck på flera sätt.
Dels i form av hög efterfrågan på lägenheter i centrum eller på ”attraktiva” bostadsområde i
närheten till service och kommunikationer. Dels i form av existerande kommunal tomtkö och
stigande priser för hus och lägenhet.
Frågan om detaljplaneändring för att möjliggöra en högre exploatering med bostäder på fastigheten Laxen 1 har varit uppe vid flera tillfälle.
2001 ansökan om ändring av detaljplan för att uppföra ett vinkel hus med en butiksvåning
och fyra bostadsvåningar och garage under hus och gård. Ärendet avslutades 2003 på begäran av fastighetsägaren som inte önskade fullfölja planarbetet.
2003 ansökan om ändring återkommer förändrad. Andringen av detaljplanen ska möjliggöra
för uppförande av flerbostadshus i 7 till 9 våningar med butikslokaler i markplan och garage
under mark. Detaljplanearbetet fullföljdes inte och fastigheten bytte ägare.
2013 ansöker HSB i Norr om ändring av detaljplan. Avsikten är att riva befintlig byggnad och
uppföra ett nytt bostadshus med plats för ca 30 lägenheter och verksamheter i markplan.
Kommuner bedömer att HSB:s ansökan, om högre byggrätt för uppförande av bostäder på
fastigheten Laxen 1, är i linje med översiktsplanens rekommendationer om förtätning av
Centrum, projektet 10000 nya Luleåbor och riktningarna i Vision Luleå 2050. Stadsbyggnadsförvaltningen uppdras 2013-04-22 att påbörja detaljplanearbetet.

Markägoförhållanden
Detaljplanen utgörs i sin helhet av fastigheten Laxen 1. Fastigheten ägs av HSB Produktion i
Norr handlesbolag.

Naturvärden
Planområdet saknar naturvärde, vegetation och djurliv. Marken som utgör planområdet är
redan ianspråktagen för bostäder och verksamheter.
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Geotekniska förhållanden
Allmänt
Planområdet utgörs av morän och befinner sig inom normalriskområde för förekomst av
markradon enligt Luleå kommuns upprättade översiktliga radonriskkarta. Inga särskilda
åtgärder krävs för att skydda byggnaderna mot radon.
Det finns ingen risk för skred och översvämningar i området

Förorenad mark
Kemtvättverksamhet har bedrivits i det intilliggande kvarteret Simpan, väster om planområde. Området har inventerats enligt MIFO (Metodik för inventering av förorenade områden).
Den nedlagda tvätteriverksamheten tilldelades sammantaget, med hänvisning till försiktighetsprincipen, riskklass 2 (stor risk). Kemikaliens farlighet, områdets känslighet och den
långa verksamhetstiden motiverade den högre riskklassen.
Tvätteriverksamheten pågick under perioden 1964-1992, men bedömdes ha varit i relativt
liten omfattning.

Landskapsbild/Stadsbild
Bebyggelse i stadscentrum har en stor variation i ålder, material, placering på tomten,
färgsättning, volymer och höjder. I kontrast till andra städer där bebyggelse utförs i slutna
kvarter har i Luleå friliggande hus och öppningar mot gårdsrummet varit huvudprincip för
äldre bebyggelse. Det vanligaste mönstret längs Kungsgatan och Köpmangatan har varit att
placera byggnaden i kvarteretsgräns längs med gatan.
Kungsgatans högsta byggnad, som är 10 våningar högt, finns norr om planområdet på
kvarteret Vesslan. Lägsta byggnaden, 1,5 våning, finns på kvarteret Simpan, snett mittemot
planområdet.
Köpmangatans högsta byggnad, 7+ våningar finns på planområdets angränsande kvarter,
Kv. Torsken, nordost om planområdet.
Hushöjder inom kvarteret Laxen varierar mellan 2 - 5 våningar
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Karta med redovisning av våningantal på befintliga byggnader. En ny detaljplan som tillåter fem vånings höga hus på fastigheten Torsken 5 har upprättats och befinner sig under genomförandet.

Bottenvåningen av befintlig hus har under flera år används som lokal för olika näringsverksamheter.
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Befintlig bebyggelse
Bebyggelse på fastigheten Laxen 1 byggdes under första halvan av förra seklet. Husets fasadliv är placerad mot Kungsgatan med gavel mot Köpmangatan. Huvudbyggnaden utgörs
av ett tvåvåningshus i trä med inredd vind och halv källarvåning. Gårdhuset är utförd i ett
plan och utgörs av två sammanbyggda huskroppar som byggdes vid olika tidpunkter. Huset
byggdes från början för bostad- och affärsendamål.
Gällande detaljplan från 1945 medger byggrätt för ett fyravåningshus längs med fastighetsgräns mot Kungsgatan och ett tvåvåningshus mot Köpmangatan.

Kulturhistoriskt värdefull miljö
Planområdet befinner sig utanför Länsstyrelsens utpekade kulturmiljöområde med bevarande värde. Riksantikvatieämbetets fornsök visar inga registrerade fornlämningar inom eller i
anslutning till planområdet.

Service
Närmaste förskola finns på kvarteret Fenix ca 350 meter från planområdet. Grundskolaverksamhet finns på Östra skolan ca 500 meter norr om planområdet.
Ett generöst utbud av kommersiell service, handel, kultur, restaurang, apotek, gym mm finns
på promenad avstånd från planområdet.
Närmaste lekplats finns 180 meter öster om planområdet på ”Floras kulle”

Illustration med redovisning av planområdets tillgång till service. Fem minuter promenad avstånd (500
meter).
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Luleå centrum

Huvudnät för cykel
Befintligt huvudnät för cykel
(ersätts av ny länk)
Ny länk i huvudnät för cykel

Kommunalt huvudnät för cykel
© Lantmäteriet

24 Program F: Resor och transporter
Utdrag av översiktsplanens ”Program F”: Kartan redovisar Luleå stadbygd huvudnät för cykeltrafik
samt framtida utvecklingsplaner.
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Kollektivtrafik
Närmaste busshållplats finns på Skeppbrogatan ca 200 meter norr om planområdet. Stadens
kollektivtrafiksnod finns på Smedjegatan, ca 280 meter väster om planområdet. Länstrafikens
terminal och järnvägsstationen ”Luleå C” finns på promenadavstånd från planområdet.

Teknisk försörjning
Planområdet omfattas av kommunens upptagningsområde för vatten och avlopp och är även
ansluten till el och fjärrvärme. Befintliga ledningarna bedöms ha kapacitet för att klara försörjning av planerad bebyggelse.
För att få tillräckligt vattentryck till de över planen måste eventuellt tryckstegring utföras.
Tillgång till brandvatten finns i tillräcklig omfattning. Eventuella sprinklersystem får inte
anslutas direkt till det kommunala vattennätet. Reservoar för sprinklervatten anordnas i
planerad byggnad.
Avfallshanteringen sköts i enlighet med kommunens lokala föreskrifter och avfallsplan.

Gator och trafik
Planområdet avgränsas mot Kungsgatan i väst och Köpmangatan i norr. Kungsgatan är en
dubbelfilig 24 meter bred lokalgata med trottoarer och parkering i båda riktningarna.
Köpmangatan är 12 meter bred och dubbelriktat med möjlighet till parkering i ena riktningen. Köpmangatan övergår till gårdsgata i sträckan Kungsgatan och Smedjegatan. Planområdet trafikmatas norrifrån via Köpmangatan, detta förblir oförändrat.
Trottoaren på Kungsgatan, intill planområdet, är ca 6 meters bred. Del av trotoaren används
för uteservering under sommartid.
En ny länk till stadens huvudnät för cykeltrafik planeras längs Kungsgatan. Närmast anordnad offentlig cykelparkering finns på Storgatan ca 100 meter från planområdet.

Mobila cykelparkeringar placeras på ordinarie p- platser för att underlätta cykelparkering.
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7. Detaljplanens innebörd
Planens övergripande struktur
Förslag till ny detaljplan möjliggör ökad byggrätt för bostäder och verksamheter i markplan
på fastigheten Laxen 1.

Landskapsbild/Stadsbild
Fastighetens lokalisering vid två breda gator, Kungsgatan 24 meter och Köpmangatan 12 meter, ger relativ bra förutsättningar för högre hus. Förslag till ny detaljplan innebär att befintliga låga byggnader på fastigheten ”Laxen 1” rivs och ersätts med ett högt vinkelhus.
Vinkelhuset utformas så att högsta delen, som är tio våning hög, placeras i korsningen
Kungsgatan - Köpmangatan. Fasaden mot Kungsgatan trappas ner från tio till sex våningar
mot fastigheten Laxen 14. Fasaden mot Köpmangatan delas upp i tre sekvenser och trappas
ner från tio till fyra våningar mot fastigheten Laxen 17.
Byggnaden blir ett nytt inslag i stadsbilden och kommer att beraktas på långt avstånd. Byggnadens översta våningar gestaltas för att bli en del av stadens skyline. Arbetet med husets
gestaltning pågår i samverkan med kommunens arkitekt och HSB.
Detaljplanen ger förutsättningar för skapande av dynamik, rytm och samspel av proportioner mellan befintlig och ny bebyggelse. Byggnadens gestaltning blir avgörande vid övervägande av påverkan på stadsbilden. Förslag till högsta hushöjd för huskroppen i korsningen
Kungsgatan -Köpmangatan kan ändras efter samrådet.

Fasad mot Kungsgatan: Illustration med redovisning av husets höjder i förhållande till angränsande
bebyggelse.

Fasad mot Köpmangatan. Illustrationen redovisar Husets nedtrappningen från 10 till 4 våningar mot
gran fastigheten.
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Bebyggelseområden
Detaljplanen möjliggör ett vinkelhus med plats för ca 32 lägenheter och verksamheter i markplan, parkering anordnas i garage under huset och gård.
Hela planområdet planläggs som kvartersmark. Planbestämmelser som medger bostäder och
centrumverksamheter i markplan ”BC” införs för hela planområdet. (PBL 4 kap 5 § punk 3)
Placering av byggnaden regleras genom egenskapsbestämmelser om byggnadens omfattning
och byggnadens omfattning och användning (PBL 4 kap 11 §). Tillgång till friytor säkerställs
genom bestämmelsen om markens bebyggande med planterart bjälklag samt föreskriven
höjd över nollplan. Indragning av fasaden i korsningen Kungsgatan - Köpmangatan regleras
genom bestämmelsen prickmark.
Byggnadens höjd regleras genom bestämmelsen totalhöjd och taklutningar. Föreslagen byggnad består av fyra huskroppar med olika totalhöjder. Uppdelning av fasaden i olika höjder
syftar på anpassning till befintlig bebyggelse. Angivna totalhöjder gäller från nollplan.
Skydd mot störningar (PBL 4 kap 12 §), Skyddsåtgärder för att motverka störningar från
omgivningen regleras genom bestämmelsen ”Minst hälften av bostadsrummet ska orienteras
mot ljuddämpad sida. Gäller för lägenheter som är större än 35 m2”

Tillgänglighet
Offentliga lokaler skall vara tillgängliga för rörelsehindrade personer. Planområde har goda
förutsättningar för att uppfylla plan- och bygglagens tillgänglighetskrav för inom - och utomhusmiljöer.

Vy mot föreslagen byggnad: Till vänster från Storgatan. Till höger från Stationsgatan. Illustrationen
redovisar inte byggnadens slutgiltiga utseende.
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Vy mot föreslagen byggnad: Till vänster fån Köpmantorget. Till höger från Hermelinsgatan. Illustrationen redovisar inte byggnadens slutgiltiga utseende.

Kungsgatan och Köpmangatans terrängförutsättningar påverkas inte av detaljplanens genomförandet. Särskild hänsyn tas vid utformning av fastighetens entré och tillfart från Köpmangatan.
Tillgång till handikappsparkering finns i husets garage.

Friytor
Lek och rekreation
Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder ska det
på tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och
utevistelse. Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering
enligt första stycket 4, ska man i första hand ordna friyta. Plan och Bygglagen (PBL 8 kap 9
§).
Kommunen ansvarar för att vid planering av bostäder säkertställa tillgången till kvantitativa
och kvalitativa fri- och lekytor.
Detaljplanen ger förutsättningar för annordnande av lekyta på husets gemmensamma gård.
Lekplats och utevistelseytor som finns ca 180 meter norr om planområdet kan användas som
komplement till fastighetens lek/friytor.

Trafik
Detaljplanen reglerar endast kvartersmark och omfattar inga kommunala bilvägar, gång- eller cykelvägar. Detaljplanen innebär inga förändringar av befintliga förutsättningar. Planområdets angöring via Köpmangatan blir oförändrad.
Detaljplanen medför inga förändringar av kollektivtrafik.
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Bilparkering/cykelparkering
Parkering annordnas, i tvåplansgarage, under bostadsbyggnaden och innegård i enlighet
med kommunens gällande parkeringstal. Ett lägre p- tal motsvarande 0,7p-plaser/lgh ska
kunna användas vid mindre lägenheter.
Placering av byggnaden vid fastighetensgräns mot gator begränsar möjligheten att anordna
cykelparkeringar i anslutning till husets entré. Cykelparkering för boende annordnas på gården och nås via hiss och ramp. Cykelparkering för gäster saknas.

Förenlighet med översiktsplanen, riksintressen m.m.
Översiktsplanen
Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanens rekommendationer om förtätning
av Centrum och riktningarna i Vision Luleå 2050 och är i linjen med projektet 10000 fler Luleåbor.

Riksintressen
Kommunen bedömer att detaljplanens genomförande kommer inte att ha negativ inverkan
på berörda riksintresse. Markområdet som berörs av förändringar är redan ianspråktagen för
bostadsändamål. Riksintresset enligt MB 4 kap 2 § är inte avsett att hindra tätortens utveckling (MB 4 kap 1 §).

Miljökvalitetsnormer
Kommunens sammanvägda bedömning är att detaljplanens genomförandet riskerar inte att
miljökvalitetsnormer överskrids.

8. Detaljplanens genomförande
Organisatoriska frågor
Tidplan för genomförandet
Detaljplanehandlingar förväntas bli färdiga för politisk behandling under vinter 2015 - 2016.
Observera att tidsplanen är preliminär och kan förändras efter samrådet.
Samråd under augusti - september 2015
Granskning sen höst 2015.

Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är 5 år efter att detaljplanen vunnit laga kraft och gäller för
hela planområdet. Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla, men den kan då
ändras eller upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas
(PBL 4 kap 21 §).

Planekonomi
Detaljplanearbetet regleras genom planavtal. Projektet är ej förenat med några kommunala
kostnader.
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Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Detaljplanen omfattar endast kvartersmark. Fastighetsägaren ansvarar för detaljplanens
genomförandet.
Fastighetsägaren ansvarar för miljökontroll av överkottsmassor samt nödvändiga åtgärder
för att minimera störningar till omgivningen under byggnationstiden.

Fastighetsrättsliga frågor
Detaljplanen innebär inga förändringar av befintliga fastighetsrättsliga förhållanden.

Tekniska frågor
Fastighetsägaren ansvarar för kompletterande undersökningar som kan komma att krävas.

20 mars kl 9

20 mars kl 12

20 mars kl 15

20 mars kl 18

Illustrationen redovisar skuggor som bildas av föreslagen bebyggelse vid vårdagsjämning.
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9. Miljökonsekvenser
Landskapsbild/Stadsbild
Byggnaden som planeras på fastigheten Laxen 1 bedöms medföra stort påverkan på stadsbilden och kommer att bli en av de högsta byggnaderna på Centrumhalvön. Vid gestaltning av
byggnaden rekomenderas att byggnadens ”topp” (översta våningar, tekniska installationer
på tak, mm) gestaltas för att bli en del av skyline.

Ljusförhållanden och lokalklimat
Den planerade byggnad genererar följdeffekter i form av skuggbildning. Fastigheterna
nodost om planområdet påverkas under en period av dagen. Skuggbildning och påverkade
vystråk är en konsekvens av i princip all förtätning som sker på Centrumhalvön. Skuggbildningen bedöms dock ej innebära en orimlig olägenhet i kontexten av en Centrumhalvö i
förändring.
Solsstudie har genomförts som underlag till bedömning av påverkan på tillgång till direkt
solljus för intilliggande bostäder och vistelseytor. Solsstudie gjorts för vårdagjämning och
sommarsolståndet. Skuggor under höstdagjämning sammanfaller vårdagsjämning.

24 juni kl 9

24 juni kl 12

24 juni kl 15

24 mars kl 18

Illustration redovisar skuggor som bildas av föreslagen bebyggelse vid sommarsolstånd.
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Störningar och risker
Buller
Enligt trafikbullerförordningen SFS 2015:216 som träde kraft 2015-06-01 så gäller följande
riktvärden med avseende på sammanlagrat trafikbuller 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.
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller att bullret inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.
Om den ekvivalenta trafikbullernivån är högre än 55 dBA ska minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal
ljudnivå (kl 22-06) inte överskrids vid fasaden.
För bullernivåer inomhus gäller de riktvärden som anges av Boverkets författningssamling
BBR.
Planområdets bullerförutsättningar före och efter detaljplanens genomförandet finns redovisade i Tyréns bullersimmulering daterad 2014-06-12.
Sammanfattning
Enligt beräkningar kommer bullernivåerna överstiga riktvärdena. Med en genomtänkt
planlösning där minst hälften av bostadsrummen vänder sig mot tyst/ljuddämpad sida och
eventuellt med bullerskyddsskärmar på balkonger kan Boverkets riktlinjer (trafikbullerförordningen SFS 2015:216) uppnås.

Illustrationen redovisar ekvivalent ljudnivå vid fasad (frifältsvärde). Husets utformning har förändrats
under planarbetet. Bullerförutsättningar vid husets fasad blir samma.
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Byggandet av de nya huskropparna beräknas att ha mycket liten eller ingen skillnad för bullernivåerna för omkringliggande byggnader. Detta då byggnaderna som står där idag har
samma reflektionsplan som de nya.
Riktvärde för inomhusmiljö kan uppnås med normala konstruktioner. Dock rekommenderas
att ljudisolering i yttervägg, fönster och fönsterdörrar beaktas särskild vid projektering av
byggnaden.
Kommunens bedömning är att utredningens förslag till åtgärder inte strider mot Förordning
(2015:216) om trafikbuller vid bostäder.

Illustrationen redovisar ekvivalent ljudnivå vid olika positioner på byggnaden.

Luft
I Luleå centrum har luftföroreningar kontrollerats sedan början av 1990- talet. Vid granskning av 2010 års mätningar konstaterades att kvävedioxidhalterna var så höga att miljökvalitetsnormerna kunde anses överskridna. Ett åtgärdsprogram med syftet att förbättra luft i
Luleå centrum har upprätats av kommunen 2014. Åtgärdsprogrammet innehåller 31 åtgärder som ska beaktas vid planering av nya etableringar i centrum.
Detaljplanen möjliggör en högre exploatering på fastigheten Laxen 1. Detaljplanens genomförandet innebär ökning av vägtrafik samt förändringar i gaturummet.
Beräkningar på luftmiljön finns redovisade i SMHI:s rapport 2014-40, Luftmiljön vid Kv
Laxen. Nedan ett utdrag av sammanfattningen:
”Spridningsberäkningar för halten NO2 samt halten PM10 i luften runt ett planerat nybygge
i kvarteret Laxen i Luleå har genomförts.
Resultaten visar att påverkan på halten NO2 samt PM10 är relativt liten i samband med
nybygget. De urbana och regionala haltbidragen förväntas minska generellt fram till år 2020.
De lokala ökningar som nybyggnaden beräknas ge är mindre än dessa minskningar.
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I dagsläget överskrids övre utvärderingströsklarna för NO2 av 98-percentil av dygns- och
timmedelvärden på Kungsgatan. Halterna sjunker till 2020 men överskrider nedre utvärderingströskeln och i det ena framtidsfallet – med Smedjegatan stängd för trafik – även ett
miljömål.
För PM10 överskrids idag nedre utvärderingströskeln för 90-percentil av dygnsmedelvärden
på ena sidan av Kungsgatan. Beräkningarna visar att halterna väntas uppfylla miljömålen
2020”.
Planområdets lokalisering i centrum, god tillgång till kollektivtrafik och en välfungerande
gång- och cykelnät ger möjlighet till fler att resa hållbart och lånsiktigt minska bilanvändning. Generellt bedöms detaljplanen kunna bidra till att minska transportarbetet och på det
vis minska utsläpp av avgaser till luften.
Detaljplanen innebär en marginell ökning av vägtrafik.

Förorenad mark
Markanvändning bostäder, ”B”, ställer krav på att rikvärden för Känslig Markanvändning,
”KM” uppfylls. Riktvärden är hjälpmedel för utvärdering av förorenade områden och indikerar föroreningsnivåer som inte innebär oacceptabla risker för människor och miljö.
En miljöteknisk markundersökning har genomförts som underlag till bedömning av eventuella befintliga föroreningar och påverkan. Förekomsten av klorerade lösningsmedel i jord
och vatten undersöktes särskild. Mer om föroreningar kan läsas i Tyréns miljöteknisk markundersökningen 2014-04-25. Nedan en sammanfattning.

Illustration med provtagningspunkter i gul färg. Bild från miljöteknisk markundersökning, Tyrens 2014 04 - 25
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Planområdet sluttar mot sydväst, jordlagren utgörs av grusigt sand - sand. Provtagning har
gjorts i två punkter ned till två meters djup på fastighetens tillgängliga ytor. Inget grundvatten har påträffats ned till ett djup av 3,4 meter.
Analys av uttagna jordprover påvisar inga föroreningar dvs eventuella halter är lägre än
Naturvårdsverkets riktvärden för KM. Därmed bedöms det inte föreligga någon risk eller
begränsning vid planerad markanvändning.
Klorerade lösningsmedel har relativt hög densitet, vilket innebär att de kan sjunka långt genom marklagret. Då provtagningen gjordes relativt ytligt går det inte att utesluta att föroreningar förekommer djupare ned i jord och grundvatten. Kompletterande undersökningar av
jord- och grundvatten från djupare nivåer krävs vid ett planerat schaktdjup på 5 meter.
Eftersom undersökningen gjordes endast på den asfalterade ytan är det svårt att veta om
föroreningar förekommer/avgång av föroreningar sker på de platser där byggnader står.
Detaljplanehandlingar kommer att kompletteras efter samrådet med uppgifter från pågående provtagning i en av byggnaderna på aktuell fastighet samt undersökningar av jord- och
grundvatten anpassad efter projektets grundläggningsdjup.

10. Sociala konsekvenser
Tillgänglighet, trygghet och säkerhet
Gång- och cykelforbindelsen är goda i centrum, detaljplanens genomförande kommer inte att
förändra befintliga förutsättningar. Tillgängligheten inom fastigheten regleras i enlighet med
gällande regelverk.
Gåendes trygghetsupplevelse påverkas negativ av byggnader med höga socklar som saknar
fönster i fasadens bottenplan. Detaljplanen möjliggör för verksamheter i bottenvåning med
syftet att möjliggöra för trivsamma fasader mot gator. Tryggheten kan öka när fler människor rör sig i området på olika tider av dygnet.
Planområdets tillgång till kollektivtrafik möjliggör hållbara resor. Planområdet befinner sig
på ca 5 min promenadavstånd till LLT:s (Luleå lokal trafik) huvudhållplats på Smedjegatan,
bussterminalen och järnvägsstationen. Flygplatsen nås med kollektivtrafik.
Säkerheten beaktas vid anordning av in-och utfart till fastigheten.
Detaljplanen bedöms vara förenligt med barnkonventionen. Möjlighet till utevistelse/friytor
med lekplats anordnas inom fastigheten. Närmaste lekplats och möjlighet till utevistelse
finns på gång avstånd nordost om planområdet.
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11. Medverkande
Konsulter
Tirsén och Aili arkitekter
Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering 2015-08

AnneLie Granljung				
Nelli Flores Nilsson
Planchef					
Planarkitekt
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