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SAMMANFATTNING
Kartläggningen/inventeringen av befintliga ytor mm för dagens verksamhet på Logementet har skett
genom platsbesök, studie av kartor/ritningar samt genom intervjuer av nyckelpersoner inom
avdelningarna Drift och underhåll samt Vatten och avlopp. Vid dessa intervjuer/samtal har även
verksamheternas behov av lokaler och utomhusytor idag och i framtiden utretts.
Resultatet av inventeringen och utredningen är en form av kravspecifikation för ny lokalisering av
verksamheten på Logementet. I rapporten redovisas inventerade ytor för dagens verksamhet, behov
av lokaler och ytor för verksamheterna samt identifierade miljöstörningar från verksamheten.
Ett antal frågor har identifierats under utredningen och besvarats vid ett möte med ansvariga för
avdelning Drift och underhåll samt avdelning Vatten och avlopp. Konsekvenserna av svaren har
arbetats in i rapporten. Frågorna och svaren finns redovisade i sammanfattningen och i den
efterföljande rapporten.

TOTALT YTBEHOV
Behov av tomtstorlek vid ny lokalisering.
Lokaler som behöver vara i markplan (BTA)
Lokaler som ej behöver vara i markplan (BTA)
Ytor utomhus för upplag, lager mm
Transportvägar (körytor)
Parkeringsplatser (129‐155 platser)

Ytbehov (m2)

Kommentar

3 400 – 3 700
(1 400)
7 800
5 300
3 200 – 3 900

*
Kan vara i ev plan 2
Varav 2430 m2 väderskyddat
Beror på tomtens form mm
*

Behov tomtstorlek om byggnad i två plan
19 700 ‐ 20 700 *
Behov tomtstorlek om byggnad i ett plan
21 100 – 22 100 *
*) Spannet avser ytor utan och med Vattenmätarverkstad och Park & evenemang
Behovet avser verksamheterna:
Avdelning

Sektion

Finns idag på

Drift & underhåll
Drift & underhåll
Drift & underhåll
Drift & underhåll
Drift & underhåll
Drift & underhåll
Vatten & avlopp
Vatten & avlopp
Vatten & avlopp

Teknisk service
Gata, Trafikanordningar
Gata, (tjänstemän på Midgårdsvägen)
Lokalvård (ej arbetsledning)
Bygg & teknik (endast snickeri)
Park & evenemang, Centrum stad södra (osäkert)
Distribution
Produktion, Vattenmätarverkstad **
Tjänstemän från Midgårdsvägen

Logementet
Logementet
Midgårdsvägen
Logementet
Logementet
Kronan
Logementet
Logementet
Midgårdsvägen

**) Kravet för en återuppbyggnad av vattenmätarverkstaden är egen servis (min 80 mm) från
huvudledning (min 200 mm). Vid provning körs flänsmätare med flöde 60 m3/ tim. Optimal lösning är
att bygga bassäng med tryckstegring från 5 m3 tank. Annan lokalisering kan utredas.

YTOR FÖR UTELAGER OCH UPPSTÄLLNING
Behov (m2)

Varav väderskyddat (m2)

Gemensamt
DoU Teknisk service
DoU Gata
VA Distribution

2 320
3 140
1 560
680

120
1 390
760
160

Summa

7 700

2 430
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YTOR FÖR PARKERING OCH VÄGAR (KÖRYTOR)
Ytbehov för 130‐155 parkeringsplatser är ca 3200‐3900 m2 (inkl vägar/manöverutrymme). Spannet
avser parkeringsplatser utan och med Vattenmätarverkstad och Park & evenemang.
Behov av transportvägar inom området är beroende av exempelvis formen på tomten och
byggnaders placering etc. Antaget att transportvägar på nya Logementet tar upp 30 % mindre yta än
vad det gör på Logementet idag ger ett ytbehov på ca 5300 m2 för vägar inom området.

LOKALYTOR
Summering av lokalytor för Logementets verksamheter inklusive Park & evenemang (Centrum stad
södra) och Gatas tjänstemän på Midgårdsvägen exklusive Byggruppen. Snickeri ingår i summeringen.
Annan lokalisering av Vattenmätarverkstaden är möjlig och kan utredas. Park & evenemang behöver
närhet till centrum. Eventuell samlokalisering beror på läge för Nya Logementet.
Markplan
Gemensamma lokaler (LOA)

Ej krav på
markplan

Kommentar

680

180

Matsal, omklädning, konferens mm i ev
plan 2.
Nuvarande byggnaders ÖVA+KA fördelat
på två plan.
Verkstad, garage, förråd i markplan.
Kontor kan vara i ev plan 2. Exklusive
tankstation.
Förråd i markplan. Kontor för bilpool kan
vara i ev plan 2. Kontor för arbetsledning
(50m2) är inte med i lokalbehov för Nya
Logementet.
Garage/förråd i markplan. Kontor kan
vara i ev plan 2. Kräver centrumnära
lokalisering.
Verkstad/förråd i markplan. Kontor kan
vara i ev plan 2.
Kontor kan vara i plan 2.
200 m2 garage ej medräknat i behov för
Nya Logementet
Snickeri i markplan.
Plåtverkstad antas ej återuppbyggas
efter flytt.
Garage, verkstad och dricksvatten‐tank i
markplan. Kontor i ev plan 2.
Verkstad/förråd i markplan. Kontor i
anslutning till verksamhetslokalerna.
Annan lokalisering möjlig.
180m2 avser 20 kontorsplatser á 9m2

1 350 m2
1 330 m2

Total summa 5080 m2=ca 5100 m2
Summa 4 750 m2=ca 4 800 m2

Övrig area, konstruktioner och teknik
enligt nuvarande byggnader (ÖVA+KA)
Dou Teknisk service (LOA)

220

220

2 280

70

DoU Lokalvård (LOA)

30

20

DoU Park& evenemang (LOA)

160

20

DoU Gata Trafikanordningar (LOA)

170

10

DoU Gata (idag Midgårdsv) (LOA)
DoU Bygg & teknik Garage (LOA)

0
0

80

DoU Bygg & teknik Snickeri (LOA)
DoU Bygg & teknik Plåtverkstad (LOA)

200
0

VA Distribution (LOA)

520

VA Vattenmätarverkstad (LOA)

150

VA (Midgårdsvägen)

Summa (BTA)
Summa (BTA) exkl Park & evenemang
och Vattenmätarverkstad

3 730 m2
3 420 m2
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IDENTIFIERADE VERKSAMHETER MED EVENTUELLA MILJÖSTÖRNINGAR
För dagens verksamhet har möjliga miljöstörningar identifierats för verksamheterna:




Garage och uppställningsplatser för tunga fordon (kräver oljeavskiljare).
Bullerkrav måste beaktas för all verksamhet inom Logementet.
Tankstationen återuppbyggs inte men möjligheten att lägga biogasstation i anslutning till nya
logementet bör utredas.
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BESVARADE FRÅGOR
Nedanstående frågor har identifierats under utredningen och besvarats vid ett möte med ansvariga
för avdelning Drift och underhåll samt avdelning Vatten och avlopp. Konsekvenserna av svaren har
arbetats in i rapporten.
Tankstation:
 Ska tankstationen återuppbyggas?
Svar: Nej


Vilka förvaltningar nyttjar tankstationen och hur mycket?
Svar: Nyttjas mest av socialförvaltningen



Är det Stadsbyggnadsförvaltningens ansvar/skyldighet att tillhandahålla en tankstation för
övriga förvaltningar?
Svar: Nej



Har kommunen någon annan tankstation som kan nyttjas?
Svar: Nej. Fundera på biogasstation i anslutning till nya Logementet
Parkeringsplatser:
 Ska systemet med anvisade personliga parkeringsplatser för både privata bilar och
tjänstebilar finnas kvar?
Svar: Anvisade för tjänstebilar, troligen inte för privata bilar


Är det Stadsbyggnadsförvaltningens ansvar/skyldighet att tillhandahålla inhägnade
parkeringsplatser för övriga förvaltningar? Finns andra möjliga lösningar?
Svar: Nej
DoU Gata:
 Ska Gatas verksamhet (idag på Midgårdsvägen) samlokaliseras och följa med till ett nytt
läge?
Svar: Ja
DoU Bygg och Teknik:
 Ska Byggruppen samlokaliseras med Fastighetsdrift på Kronan? Hur långsiktigt är det ordnat
med lokaler på Kronan för kommunens verksamhet (Bygg & teknik/Fastighetsdrift)?
Svar: Ja
DoU Lokalvård:
 Ska Lokalvården samlokaliseras och följa med till ett framtida läge?
Svar: Arbetsledningen (kontorsplatser) lokaliseras tillsammans med Fastigheter
(Midgårdsvägen). Övriga följer med till nytt läge för Logementet
DoU Park & evenemang:
 Ska Park & evenemang (Centrum stad södra) samlokaliseras och följa med till ett framtida
läge?
Svar: Beror på plats för nya Logementet. Behöver närhet till centrum
VA:
 Hur stor är sektion Distributions uppskattade ökning av verksamheten? Är upptaget behov av
ytor för kontor, verkstad och garage tillräckligt med tanke på eventuell ökning av
verksamheten?
Svar: Behov av VA‐verkstadsytor är ökas med 100 m2


Ska Vattenmätarverkstaden följa med till ett framtida läge för Nya Logementet?
Svar: Annan lokalisering av VA‐mätarverkstaden är möjlig och bör utredas.
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BAKGRUND
Luleå kommun har som målsättning att kommunen ska öka med 10 000 nya invånare.
Stadsutvecklingsprojekt Kronan är ett steg att nå detta mål genom att fortsätta utbyggnaden av
bostäder inom Kronandalen och skapa en helt ny stadsdel. Idag bor det ca 1500 personer inom
Kronan i villor och flerbostadshus på Östra Kronan, Kronanhöjden, Kronanbacken och
Lulsundsberget. I Kronandalen planeras flerbostadshus och stadsradhus för ytterligare ca 5000‐5500
invånare (drygt 2000 bostäder) utöver ett kedjehusområde nedanför Lulsundsberget. Området ska
även innehålla stadsdelscentrum med butiker och service, vård‐ och omsorgsboende, förskolor m.m.
Just nu pågår detaljplanearbete och framtagande av systemhandling avseende VA, park och gator för
området.
Enligt detaljplaneprogrammet (fastställdes 2012) och dess tillhörande kvalitets‐ och
gestaltningsprogram (fastställs politiskt dec 2015) för projekt Kronan planeras en fjärde
gatuanslutning till den nya stadsdelen med anslutning från Bensbyvägen vid Lulsundet utöver de tre
entréer som redan finns idag. Den nya gatan blir en del i stadsdelens huvudstråk och är viktig för
stadsdelens utveckling och tillgänglighet.
En ny gatuanslutning och ny bebyggelse med bostäder och verksamheter längs Bensbyvägen
påverkar en befintlig verksamhet som bedrivs på området Logementet ”Kommunförrådet” och
denna måste få en ny lokalisering inom Luleå.

LOGEMENTET OCH DESS NYTTJARE
Verksamhetsområdet Logementet är arbetsplats för ca 85 personer inom
Stadsbyggnadsförvaltningens avdelning Drift och Underhåll samt avdelning Vatten och avlopp.
Från Avdelning Drift‐ och underhåll är det Sektionerna Teknisk service och Lokalvård samt delar av
Gata (Trafikanordningar) och delar av Bygg och teknik (Byggruppen) som har sin verksamhet på
Logementet.
Från Avdelning Vatten och avlopp är det idag Sektion Distribution samt Vattenmätarverkstad inom
Sektion Produktion som har sin verksamhet på Logementet.

Organisation Stadsbyggnadskontoret, Avdelning Drift och underhåll
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Organisation Stadsbyggnadskontoret, Avdelning Vatten och avlopp

DAGENS VERKSAMHET
Verksamheten på Logementet omfattar drift‐ och underhåll av bl a VA‐ledningar, park och gator,
provning av vattenmätarutrustning (kräver separata VA‐system), gatu‐ och trafikanordningar,
snickeri‐ och plåtarbeten och lokalvård. Inom området finns garage och uppställning för kommunens
bilar, lastbilar, hjullastare, utomhuslager och upplag, förråd och verkstad samt omklädningsrum,
matsal, kontor m m. Kommunförrådet är en butik samt förråd för diverse utrustning och material
samt har material i beredskap för bl a akuta VA‐arbeten. Inom området förvaras bränsle i tank ovan
jord. Ca 30 personer arbetar dagligen inom området på kontor, i kommunförrådet eller verkstäderna.
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SAMBAND
Sambanden mellan de olika verksamheterna på Logementet är många. Detta illustreras i figur nedan.
Heldragna streck illustrerar starkare samband än prickade streck.
Verksamheterna för Park & evenemang samt Gata (undantaget Trafikanordningar, TA) finns inte på
Logementet idag men har samband mellan övriga verksamheter på Logementet. Gata finns på
Midgårdsvägen och består av 8 personer. Parken (Centrum, stad södra) består av en arbetsledare och
9 fältpersonal som är lokaliserade på Kronan. Lämpligheten att samlokalisera Park & evenemang
(centrum, stad södra) beror på vilket läge den nya lokaliseringen av Logementet får.
Byggruppen har inga samband med övriga verksamheter på Logementet. Samband finns däremot till
Bygg‐ och tekniks övriga verksamhet, Fastighetsdrift, som är lokaliserade på Kronan.
Lokalvård har inga direkta samband med övriga verksamheter på logementet. Samlokalisering av
Teknisk Service och Lokalvård är en viktig faktor för jämställdheten på arbetsplatsen.

Samband mellan verksamheterna

Verksamheter med samband inom Logementet enligt bild ovan
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OMRÅDET OCH LOKALER – NULÄGE OCH BEHOV
Området är idag knappt 27 000 m2 inklusive den yta som upptas av byggnader. Naturmark är ej
inräknat.
Ytor för byggnader, dvs Hus A (BYA 2900) , Hus B (BYA 1300), kallgarage (BYA 110) och bod (BYA 80):
ca 4 300 m2
Hårdgjord yta utomhus: ca 21 500 m2
Den hårdgjorda ytan består av ytor för parkeringsplatser (tjänstebilar, privatparkering och
gästparkering), ytor för lager/uppställning/upplag samt transportvägar inom området.
Befintliga ytor utomhus för lager/uppställning/upplag inkl containrar (UMA): 10 300 m2 (14 % större
vid grov mätning inkl mellanrum mm).
Parkeringsytor exkl manöverutrymme: ca 3 600 m2 (ca 135 parkeringsplatser utomhus)
Transportvägar inom området (inkl manöverutrymme för parkeringsplatser som går mot
transportvägar): 7 600 m2

Hårdgjord yta Logementet (ca 21 500 m2)

YTOR FÖR UTELAGER OCH UPPSTÄLLNING (UMA)

Logementets ytor för utelager och uppställning (10 300 m2)
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LOGEMENTET GEMENSAMT
NULÄGE OCH BEHOV

Nuläge (m2)

Behov (m2)

Sopcontainrar för
Logementets verksamhet
Skrotupplag
Snötipp
Lastramp
Tankstation
Material (sandningssand)

200

200

400
1 500
100
100
120

400
1 500
100
0

Summa

2 420 m2

2 200 m2

Behov väderskydd (m2)

120

+120 m2

Behovet antas vara detsamma som nuvarande ytor för Sopcontainrar, skrotupplag, snötipp och
lastramp. Behov av yta för snötipp beror av hur stor yta som ska snöröjas. En yta för tillfälligt upplag
av trasig utrustning mm är nödvändig.
Tankstationen är väl använd av Logementets verksamheter samt av andra förvaltningar. Exempelvis
nyttjar socialförvaltningen tankstationen för tankning av hemtjänstens bilar. Tankstationen kommer
inte att återuppbyggas på ny lokalisering när Logementet flyttar. Kostnaderna bedöms stora och
miljökraven höga för anläggning av en ny tankstation.
SVAR PÅ FRÅGOR SOM IDENTIFIERATS UNDER UTREDNINGEN

Nedanstående frågor har identifierats under utredningen och besvarats vid ett möte med ansvariga
för avdelning Drift och underhåll samt avdelning Vatten och avlopp. Konsekvenserna av svaren har
arbetats in i rapporten.






Ska tankstationen återuppbyggas?
Svar: Nej
Vilka förvaltningar nyttjar tankstationen och hur mycket?
Svar: Nyttjas mest av socialförvaltningen
Är det Stadsbyggnadsförvaltningens ansvar att tillhandahålla en tankstation för övriga
förvaltningar?
Svar: Nej
Har kommunen någon annan tankstation som kan nyttjas?
Svar: Nej. Fundera på biogasstation i anslutning till nya Logementet
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DRIFT OCH UNDERHÅLL – TEKNISK SERVICE
NULÄGE OCH BEHOV

Nuläge (m2)

Behov (m2)

Flak, rastkurar
Fordonsutrustning
Förrådet utelager Betong
Förrådet utelager VA
Förrådet containrar
Förrådet Gasol
Däckcontainer

270
1000
1300
290
220
60
60

270
400
900

Summa

3200 m2

1750 m2

Behov väderskydd (m2)
600
400
290
220

60

+1390 m2

Behovet antas vara detsamma som nuvarande ytor.
Hydraulslangar på fordonsutrustning är anledningen till behovet av väderskydd för
fordonsutrustning. Material i förrådets utelager VA (rör etc) bör väderskyddas då livslängden på
materialet förkortas då det utsätts för uv‐strålning. Förrådets utelager Betong kan med fördel
väderskyddas för att underlätta arbetet vintertid.
Behov däckcontainer har redovisats i ytbehov för lokaler.
Förrådets material som förvaras i containrar kan förvaras i Förrådets kallager om utrymme finns.
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DRIFT OCH UNDERHÅLL – GATA
NULÄGE OCH BEHOV

Nuläge (m2)

Behov (m2)

Behov väderskydd (m2)

TA‐material
TA‐förråd (container)
TA Skrotupplag
Stenupplag
Betongbjörnar

900
260
60
800
380

400

500
260

300
100

Summa

2400 m2

800 m2

+760 m2

Behovet antas vara detsamma som nuvarande ytor för TA‐material och TA‐förråd.
Delar av TA‐material bör väderskyddas för att bland annat underlätta arbetet vintertid.
Skrotupplag kan ingå i gemensam yta skrotupplag. Ytan för stenupplag kan rensas upp och minskas
till en dryg tredjedel. Större delen av betongbjörnarna kan förvaras i Gammelstad.
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VATTEN OCH AVLOPP – DISTRIBUTION
NULÄGE OCH BEHOV

Nuläge (m2)

Behov (m2)

Containrar
Material (sand mm)
Schaktlådor

170
160
350

170
350

Summa

680 m2

520 m2

Behov väderskydd (m2)
160

+160 m2

Schaktlådor kan tillfälligt förvaras i Gammelstad. Materialupplag (sand etc) bör väderskyddas.
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ÖVRIGT
NULÄGE OCH BEHOV

Nuläge (m2)
Östra länken upplag
Spånsug till snickeri

Behov (m2)

Behov väderskydd (m2)

400

Östra länkens upplag är tillfälliga. Det större upplaget är inräknat i ytan för Logementets snöupplag.

SUMMERING AV YTBEHOV FÖR UTELAGER OCH UPPSTÄLLNING
Totalt behov inkl väderskydd
(m2)

Varav väderskyddat
(m2)

Gemensamt för Logementets verksamhet
DoU Teknisk service
DoU Gata
VA Distribution

2 320
3 140
1 560
680

120
1 390
760
160

Summa

7 700 m2

2 430 m2
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PARKERINGSPLATSER
NULÄGE OCH BEHOV
Avdelning/Sektion

DoU Teknisk service
DoU Teknisk service
DoU Teknisk service
DoU Teknisk service
DoU Teknisk service
DoU Teknisk service
DoU Teknisk service
DoU Lokalvård
DoU Bygg & teknik
DoU Bygg & teknik
DoU Bygg & teknik
DoU Bygg & teknik
DoU Park+evenem
DoU Gata
DoU Gata
DoU Gata
VA
VA
VA
VA
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Övrigt

Kontoret adm Hus B
Kommunförråd
Kommunverkstad
Bilpool
Fordonsskötsel
Transportcentral
Summa
Summa
Byggruppen MV
Byggruppen Garage
Fastighetsdrift
Summa
Summa
TA
Gata (Midgårdsv)
Summa
Distribution
Produktion
Midgårdsvägen
Summa
Fritidsförvaltningen
Barn & utb.förvaltn.
AMF
Summa

Summa inkl Gata + Park (samlokalisering)
Summa inkl Gata + Park + hela VA
(Midgårdsv)
Summa inkl Gata + hela VA (Midgårdsv)
Exkl Vattenm.verkstad (VA Prod) och Park

Logementet
gemensamt
DoU Teknisk service

Besöksparkering
Kundparkering
Kommunförråd
Summa
besöksparkering

Nuläge (antal)

Behov (antal)

Tjänste‐
bil

Tjänste‐
bil

1
1
3
3
1
9
8
4
3
2
9
8
4
0
4
8
2

Personal
7
3
4

11
25
10
12

1
1
3
5
1
11
8

Personal

Behov annan plats
(antal)
Tjänste‐ Personal
bil

8
3
4

11
26
8

0
(0+10)
6
8
6+8
14
(4)
20
18+20

2
5
2
9
Ev 8+2

5
12

12
0
6
0
6
12
4

0
(8 +2)
4
0
0+4
8
(2)

10
3
3
2
8

16

10

56
56

69
69

43
43

76
96

17
17

17
17

56

69

43‐12

96‐14

17+12

17+14

Ev 2

12
Ev 10

Ev 4

3
3
2
8

Nuläge (antal)
7

Behov (antal)
10

6

6

13

16

Befintliga parkeringsplatser på Logementet är alltså 56+69+13=138 platser, varav tre är Byggruppens
garageplatser. Alla har idag en egen anvisad plats för parkering av både tjänstebilar och privata bilar.
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Logementets parkeringsplatser för tjänstebilar, personal och besökare (3 600 m2)
Behovet av parkeringsplatser för dagens verksamheter på Logementet exkl. Byggruppen och exkl
Lokalvårds tjänstemän är 37+58+16=111 platser. Behovet av parkeringsplatser om även
tjänstemännen på sektion Gata (idag Midgårdsvägen) lokaliseras med övrig verksamhet på
Logementet är 43+76+16= 135 platser.
Om avdelning VA:s tjänstemän som idag är lokaliserade på Midgårdsvägen samlokaliseras i Nya
Logementet antas ytterligare ca 20 parkeringsplatser behövas (avser personalparkering) dvs behovet
är 155 platser.
Om Vattenmätarverkstaden och Park & evenemang inte samlokaliseras i Nya Logementet är
parkeringsplatsbehovet 26 platser mindre, dvs 129 platser.
I beräkningen har antagits att Byggruppens, fastighetsdrifts och övriga förvaltningars tjänstebilar inte
kommer parkeras på Nya Logementet. För vissa av dessa bilar finns även behov av parkering
inomhus.
Flera av tjänstebilarna på Logementet har behov av kontinuerlig ström på motorvärmaruttagen då
man i bilarna bla förvarar vattenmätare och vätskor med frysrisk.
Ytbehov för 129‐155 parkeringsplatser är ca 3200‐3900 m2 inkl vägar/manöverutrymme.
Om man skulle frångå dagens system med att alla har anvisade parkeringsplatser skulle antalet
parkeringsplatser kunna minska och nyttjandet skulle bli mer effektivt.
SVAR PÅ FRÅGOR SOM IDENTIFIERATS UNDER UTREDNINGEN

Nedanstående frågor har identifierats under utredningen och besvarats vid ett möte med ansvariga
för avdelning Drift och underhåll samt avdelning Vatten och avlopp. Konsekvenserna av svaren har
arbetats in i rapporten.


Ska systemet med anvisade personliga parkeringsplatser för både privata bilar och
tjänstebilar finnas kvar?
Svar: Anvisade för tjänstebilar, troligen inte för privata bilar



Är det Stadsbyggnadsförvaltningens ansvar/skyldighet att tillhandahålla inhägnade
parkeringsplatser för övriga förvaltningar? Finns andra möjliga lösningar?
Svar: Nej
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VÄGAR INOM OMRÅDET (KÖRYTOR)
NULÄGE
Kvarvarande ytor utanför parkering och utelager/uppställning nyttjas som transportvägar inom
området (ca 7 600 m2):

Transportvägar i området

Transportflöden inom området. Röda flödespilar illustrerar flöden av tunga fordon. Gröna flödespilar
illustrerar flöden av lätta fordon (privata personbilar och tjänstebilar).
Dagens förhållanden innebär stora flöden av personbilar och tunga fordon mellan Hus A och Hus B.
Fordonsflödet mellan husen är ett stort säkerhetsproblem. På den smala ytan finns förutom
passerande tunga och lätta fordon även fotgängare (som passerar mellan husen), parkerade bilar och
arbetsfordon som körs in och ut ur fordonsverkstäderna och garagen.

BEHOV
Behov av ytor för transportvägar är beroende av tomtens form, storlek och hur den är planerad. En
effektivare lösning med



mer sammanhängande parkeringsytor och
mer centralt belägen infart till området (detta skulle också möjliggöra en bättre logistik avseende
transporter inom området och möjlighet till separering av den tunga trafiken från personbilarna)

bedöms kunna reducera ytor för vägar inom området (körytor) med ca 30 %. Behov av
transportvägar inom området är alltså 0,7*7 600= ca 5300 m2.
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LOKALER
Mättekniska areabegrepp
Byggnadsarea

BYA

Bruttoarea
Bruksarea
Nettoarea

BTA
BRA
NTA

Den area byggnaden upptar på marken
BTA
BRA
NTA

Konstruktionsarea, invändig IKA, utvändig OKA
Konstruktonsarea
KA
Underindelning
Bruksarea
Omslutande konstruktionsarea
Lokalarea
Övrig area
Lokalarea för verksamhet
Lokalarea för personal & lokalvård
Lokalarea för kommunikation
Lokalarea för garage

LOA:V
LOA:P
LOA:K
LOA:B

Utomhus
Utvändig behandlad markarea

UMA

IKA

OKA
KA

BRA
OKA
LOA

BRA

OKA

LOA

LOA:V

LOA:P

ÖVA

LOA:K

ANTAGNA YTOR FÖR BERÄKNING AV YTBEHOV FÖR NYA KONTORSLOKALER
För beräkning av ytbehov för nya lokaler har följande ytor (LOA) antagits:
Kontorsrum 1 arbetsplats
Kontorsrum 2 arbetsplatser
Kontorsrum 3 arbetsplatser
Kontorsrum 1 arbetsplats samt litet bord för besökare
Kontorsrum två datorplatser och bord för 4‐5 personer
Rum med plats för 3‐4 mindre flexplatser för tidsregistrering
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9 m2
12 m2
18 m2
12 m2
20 m2
9 m2

LOA:B

NULÄGE OCH BEHOV
LOGEMENTET GEMENSAMT
För gemensamma ytor i Logementets lokaler är nuläget ca 1200 m2 och behovet ca 1100 m2.
Skillnaden är att ytan för motionsrum/skyddsrum inte är räknat som ett behov.
Omklädningsrum, matsal, konferensrum, vilrum, arkiv och flera av ytor upptagna i ÖVA+KA behöver
inte lokaliseras i markplan. Omklädningsrum kan lokaliseras i ett eventuellt källarplan.
Omklädningsrummen bör planeras så att det finns flexibilitet mellan herrarnas och damernas del om
fördelningen mellan kvinnor och män förändras.
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DRIFT‐ OCH UNDERHÅLL ‐ GEMENSAMT
Idag finns flera små kontor i anslutning till Logementets verksamhetslokaler. Dessa kontor används
med något undantag mestadels för fältpersonalens tidrapportering. I ytbehovet för ny lokalisering
har dessa kontor utgått och ersatts av ett gemensamt kontor med ett antal flexplatser för
tidsrapportering.
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DRIFT‐ OCH UNDERHÅLL ‐ GATA
För Trafikanordningars verksamhetslokaler motsvarar dagens lokaler behovet. Om Gatas verksamhet
på Midgårdsvägen samlokaliseras med övriga verksamheten på Logementet tillkommer ett behov av
kontorsplatser om ca 74 m2. Totalt behov för Gata blir alltså 179+74=253 m2.

SVAR PÅ FRÅGOR SOM IDENTIFIERATS UNDER UTREDNINGEN

Nedanstående frågor har identifierats under utredningen och besvarats vid ett möte med ansvariga
för avdelning Drift och underhåll samt avdelning Vatten och avlopp. Konsekvenserna av svaren har
arbetats in i rapporten.


Ska Gatas verksamhet (idag på Midgårdsvägen) samlokaliseras och följa med till ett nytt läge?
Svar: Ja
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DRIFT‐ OCH UNDERHÅLL ‐ BYGG & TEKNIK
Bygg och Teknik har idag ca 485 m2 verksamhetslokaler och kontor på Logementet. Behovet av
lokaler i Nya Logementet är ca 200 m2 vilket avser ett snickeri. Byggruppen antas samlokaliseras med
Fastighetsdrift på Kronan. Plåtverkstaden antas inte återuppbyggas efter flytt.

SVAR PÅ FRÅGOR SOM IDENTIFIERATS UNDER UTREDNINGEN

Nedanstående frågor har identifierats under utredningen och besvarats vid ett möte med ansvariga
för avdelning Drift och underhåll samt avdelning Vatten och avlopp. Konsekvenserna av svaren har
arbetats in i rapporten.


Ska Byggruppen samlokaliseras med Fastighetsdrift på Kronan? Hur långsiktigt är det ordnat
med lokaler på Kronan för kommunens verksamhet (Bygg & teknik/Fastighetsdrift)?
Svar: Ja
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DRIFT‐ OCH UNDERHÅLL ‐ TEKNISK SERVICE
Teknisk service har idag ca 2200 m2 verksamhetslokaler och kontor på Logementet. Behovet är ca
2350 m2. Om utrymme finns kan det material som Kommunförrådet förvarar i containrar utomhus
förvaras i kallförrådet. Kommunförrådet försörjer till största delen VA:s behov av material mm. En
samlokalisering är en förutsättning för kommunförrådets existens.
Behovet av lokaler är i markplan.
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DRIFT‐ OCH UNDERHÅLL ‐ LOKALVÅRD
Lokalvården har idag ca 100m2 verksamhetslokaler och kontor. Behovet är ungefär detsamma.

SVAR PÅ FRÅGOR SOM IDENTIFIERATS UNDER UTREDNINGEN

Nedanstående frågor har identifierats under utredningen och besvarats vid ett möte med ansvariga
för avdelning Drift och underhåll samt avdelning Vatten och avlopp. Konsekvenserna av svaren har
arbetats in i rapporten.


Ska Lokalvården samlokaliseras och följa med till ett framtida läge?
Svar: Arbetsledningen (kontorsplatser) lokaliseras tillsammans med Fastigheter
(Midgårdsvägen). Övriga följer med till nytt läge för Logementet
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DRIFT‐ OCH UNDERHÅLL ‐ PARK & EVENEMANG
Om Park & evenemang (Centrum stad södra) som idag är lokaliserade på kronan samlokaliseras med
DoU övriga verksamhet i Logementet tillkommer ett ytbehov om ca 180 m2.

SVAR PÅ FRÅGOR SOM IDENTIFIERATS UNDER UTREDNINGEN

Nedanstående frågor har identifierats under utredningen och besvarats vid ett möte med ansvariga
för avdelning Drift och underhåll samt avdelning Vatten och avlopp. Konsekvenserna av svaren har
arbetats in i rapporten.


Ska Park & evenemang (Centrum stad södra) samlokaliseras och följa med till ett framtida
läge?
Svar: Beror på plats för nya Logementet. Behöver närhet till centrum

VATTEN‐ OCH AVLOPP
Vatten och avlopps sektion Distribution har idag ca 480 m2 verksamhetslokaler och kontor. Behovet
är ungefär detsamma, ev. något större. Behovet av kontorsytor är räknat för 5 kontorsplatser för
arbetsledning + 1 extra VA‐ingenjör (3 rum med 2 platser/rum), ett gemensamt kontor för
driftsamordnarna (3 platser) samt ett kontor för sektionschef med plats för besökare. Behov av
garageytor för tjänstebilar har uppskattats till 30 % mer än dagens ytor.
Vatten och avlopps Vattenmätarverkstad har idag ca 130 m2 verksamhetslokaler och kontor. Behovet
är något större, ca 150 m2. Vattenmätarverkstaden har inga direkta samband med övriga
verksamheter på Logementet förutom att man nyttjar Teknisk services truck för lastning/avlastning
samt att man nyttjar logementets omklädningsrum, matsal och mötesrum. Annan lokalisering av VA‐
mätarverkstaden är möjlig och bör utredas.
Kravet för en återuppbyggnad av vattenmätarverkstaden är egen servis (min 80 mm) från
huvudledning (min 200 mm). Vid provning körs flänsmätare med flöde 60 m3/ tim. Optimal lösning är
att bygga bassäng med tryckstegring från 5 m3 tank.
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SVAR PÅ FRÅGOR SOM IDENTIFIERATS UNDER UTREDNINGEN

Nedanstående frågor har identifierats under utredningen och besvarats vid ett möte med ansvariga
för avdelning Drift och underhåll samt avdelning Vatten och avlopp. Konsekvenserna av svaren har
arbetats in i rapporten.


Hur stor är sektion Distributions uppskattade ökning av verksamheten? Är upptaget behov av
ytor för kontor, verkstad och garage tillräckligt med tanke på eventuell ökning av
verksamheten?
Svar: Behov av VA‐verkstadsytor ökas med 100 m2



Ska Vattenmätarverkstaden följa med till ett framtida läge för Nya Logementet?
Svar: Annan lokalisering av VA‐mätarverkstaden är möjlig och bör utredas.
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SUMMERING LOKALYTOR
Summering av lokalytor för Logementets verksamheter inklusive Park & evenemang (Centrum stad
södra) och Gatas tjänstemän på Midgårdsvägen exklusive Byggruppen. Snickeri (Byggruppen) och
Vattenmätarverkstad ingår i summeringen. Annan lokalisering av VA‐mätarverkstaden är möjlig och
kan utredas.
Markplan
Gemensamma lokaler (LOA)

Ej krav på
markplan

Kommentar

680

180

Matsal, omklädning, konferens mm i ev
plan 2.
Nuvarande byggnaders ÖVA+KA fördelat
på två plan.
Verkstad, garage, förråd i markplan.
Kontor kan vara i ev plan 2. Exklusive
tankstation.
Förråd i markplan. Kontor för bilpool kan
vara i ev plan 2. Kontor för arbetsledning
(50m2) är inte med i lokalbehov för Nya
Logementet.
Garage/förråd i markplan. Kontor kan
vara i ev plan 2. Kräver centrumnära
lokalisering.
Verkstad/förråd i markplan. Kontor kan
vara i ev plan 2.
Kontor kan vara i plan 2.
200 m2 garage ej medräknat i behov för
Nya Logementet
Snickeri i markplan.
Plåtverkstad antas ej återuppbyggas
efter flytt.
Garage, verkstad och dricksvatten‐tank i
markplan. Kontor kan vara i ev plan 2.
Verkstad/förråd i markplan. Kontor i
anslutning till verksamhetslokalerna.
Annan lokalisering möjlig.
180m2 avser 20 kontorsplatser á 9m2

1 350 m2
1 330 m2

Total summa 5 080 m2=ca 5 100 m2
Summa 4 750 m2=ca 4 800 m2

Övrig area, konstruktioner och teknik
enl nuvarande byggnader (ÖVA+KA)
Dou Teknisk service (LOA)

220

220

2 280

70

DoU Lokalvård (LOA)

30

20

DoU Park& evenemang (LOA)

160

20

DoU Gata Trafikanordningar (LOA)

170

10

DoU Gata (idag Midgårdsv) (LOA)
DoU Bygg & teknik Garage (LOA)

0
0

80

DoU Bygg & teknik Snickeri (LOA)
DoU Bygg & teknik Plåtverkstad
(LOA)
VA Distribution (LOA)

200
0

VA Vattenmätarverkstad (LOA)

150

520

VA (Midgårdsvägen)

Summa (BTA)
Summa (BTA) exkl Park &
evenemang och
Vattenmätarverkstad

3 730 m2
3 420 m2
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INVENTERING AV EVENTUELLA MILJÖSTÖRNINGAR
För dagens verksamhet har möjliga miljöstörningar identifierats för verksamheterna:




Garage och uppställningsplatser för tunga fordon (kräver oljeavskiljare).
Bullerkrav måste beaktas för all verksamhet inom Logementet.
Tankstationen återuppbyggs ej men möjligheten att lägga biogasstation i anslutning till nya
logementet bör utredas.
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TIDIGARE FLYTT
Stadsutvecklingsprojektet Kronan behöver få tillgång till marken för den nya huvudgatan in i
Kronanområdet så fort som möjligt. Verksamheten i hus A behöver flyttas i ett första steg. För att
genomföra detta måste ett nytt område med lämpliga lokaler alt. nybyggnation finnas tillgängligt.
Frågeställningar: Skulle någon verksamhet på Logementet kunna flyttas före resterande
verksamheter? Vad skulle göra det svårt att flytta delar av verksamheten före andra?
Frågan har lyfts vid möten med representanter från avdelningarna Drift och underhåll samt Vatten
och avlopp. Nedan redovisas ett resonemang kring tidigare flytt av de olika verksamheterna. Detta
resonemang behöver fördjupas och involvera fler personer innan beslut kan tas om hur Hus A ska
kunna utrymmas tidigare.

MÖJLIGHET TILL TIDIGARE FLYTT AV VERKSAMHETER I HUS A
ALLMÄNT
Hus A inrymmer matsal/kök och samtliga omklädningsrum för hela Logementet. Om
omklädningsrummen rivs kan inte någon verksamhet som är beroende av omklädningsrum vara kvar
på Logementet om inte funktionen byggs upp inom området.
Sambanden mellan verksamheterna på Logementet är många och det är svårt att i ett
övergångsskede ha verksamheterna geografiskt uppdelade. Se bild ”Samband mellan
verksamheterna” på sid 9.
Kontor och mötesrum är möjliga att utrymma från hus A i ett tidigare skede och kan exempelvis
ersättas inom området med tillfälliga kontorsmoduler.
VERKSAMHETER
Sektion Bygg & teknik, Byggruppen, skulle vara möjlig att flytta tidigare från Logementet. Detta
förutsätter tillgång till ett snickeri (och eventuellt plåtverkstad) på annan plats. Verksamheten kräver
tillgång till omklädningsrum och andra personalutrymmen. Verksamheten har inga utelager eller
andra upplag utomhus men har garageplatser i fristående garagebyggnad.
Sektion Lokalvårds verksamhet är möjlig att flytta ut ur Hus A tidigare. Verksamheten kräver tillgång
till omklädningsrum och andra personalutrymmen. Verksamheten har inga utelager eller andra
upplag utomhus.
Sektion Gatas TA‐verkstad skulle vara möjlig att flytta tidigare. Samband finns till kommunförrådet.
Verksamheten kräver tillgång till omklädningsrum och andra personalutrymmen. Verksamheten har
utelager och andra upplag utomhus.
Sektion Teknisk service har stor och utrymmeskrävande verksamhet i både Hus A och Hus B. I hus A
finns ett kontor för transportledarna, sektionens fordonsgarage och kommunförrådet med
verkstadsdel. I hus B finns kontor och fordonsverkstäder. Det är inte lämpligt (?) att dela på
sektionens verksamhet. Om hela Sektionen flyttar sin verksamhet till annan plats frigörs stora ytor i
Hus B. Verksamheten har utelager och andra stora upplag utomhus.
Vatten och avlopp sektion Division har kontor, förråd och garage i Hus A. Sektionen har starka
samband med kommunförrådet (Drift och underhåll, Teknisk service). VA:s dricksvattentank finns i
Hus A. Dricksvattentanken måste vara inlåst i ett varmt utrymme. Tanken transporteras av Drift och
underhåll, Teknisk service. Verksamheten har utelager och andra upplag utomhus.
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