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Hur samrådet bedrivits
Detaljplanen
Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för så kallat normalt
förfarande. För att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och för att ge
möjlighet till insyn och påverkan ska samråd ske med myndigheter, sakägare och
övriga berörda enligt 5 kap. 11§ plan- och bygglagen.
Ett förslag till detaljplan har visats för samråd under perioden 16:e september –
7:e oktober 2014. Planhandlingarna har funnits tillgängliga på Luleå kommuns
hemsida, på Stadshuset och på Kulturens Hus. Annons om samrådet infördes i
lokaltidningarna Norrbottens Kuriren och Norrländska Socialdemokraten fredagen den 12:e september 2014.
Samråd har under arbetet med detaljplanen skett kontinuerligt med berörda
kommunala förvaltningar och bolag.
Under samrådstiden inkom 8 skrivelser.

Inkomna synpunkter
Länsstyrelsens yttrande i sin helhet
Bakgrund
Luleå kommun har tagit fram en detaljplan för del av kronan, del av Kronan 1:1
med syfte att pröva förutsättningarna för en skola och sporthall. Förslaget innebär byggrätter med byggnadsarea på 3000 m2 för skola och 3500 m2 för sporthall,
i två våningar.
Kommunen avser att tillämpa plan- och bygglagens normala förfarande.
Kommunen bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra risk
för betydande miljöpåverkan. En särskild miljökonsekvensbeskrivning behöver
därför, enligt kommunen, inte upprättas. Länsstyrelsen delade vid samrådet om
behovsbedömning kommunens bedömning i ett yttrande den 12 mars 2014.
Länsstyrelsens synpunkter
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt om att återvinningscentralen med de
skyddsavstånd som verksamheten genererar måste flytta för att genomförande
av föreslagen plan skall vara möjlig. Länsstyrelsen har i övrigt inga synpunkter
till föreslagen detaljplan.
Samråd
Samråd har skett med länsstyrelsens enheter för kulturmiljö, naturvård och miljöskydd.
Kommentar
Noteras.

3

Försvarsmakten
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.
Kommentar
Noteras.

Trafikverket
Trafikverket har inget att erinra mot planen.
Kommentar
Noteras.

Kommunala tillgänglighetsrådet
Tillgänglighet ska beaktas vid planläggning. Ingenstans i planförslaget framgår
hur höjdskillnader på nära 7 meter skall överbryggas och möjligheten att förflytta
sig med rullstol mellan byggnader inom området och till och från lekplats kan
säkerställas.
Kommentar
Tillgänglighetsfrågorna kommer att beaktas under projekteringsskedet. Området är
långsträckt och kommer delvis att höjas i sina delar vilket kommer att innebära att höjdskillnaderna inom planområdet kommer att minska i genomförandet av projektet. Även
tillgänglighetsanpassad lekplats kommer att belysas i kommande skeden.

Tekniska förvaltningen
Talldungen mot Regementsvägen bör ges beteckningen naturmark (om det går
inom kvartersmark) och skyddas genom prickmark (byggnader får inte uppföras) för att säkra dess existens. Kronandalens karaktär kan sammanfattas med
målbilden ”Under tallkronors sus”!
Beteckningen gång- och cykelväg på parkmark (i den södra delen av planområdet) bör ritas in närmare släntfoten, inte i slänten. Vi föreslår att den görs i grus
och med belysning.
Vi föreslår att gång- och cykelväg görs dubbelsidig längs Regementsvägen, eftersom det blir en central gata i Kronandalen och Kronan.
Anslutningen från Regementsvägen till kommande lokalgata vid ÅVC är inte
utredd. Vi förutsätter att olika vinklar på anslutninen är möjliggjorda i planen.
Är det inte risk för att det anordnas in/utfarter på väldigt många ställen eller
på stor bredd, när man bara anger hörnet av tomten som ”Körbar utfart får inte
anordnas”.
Jordkällaren - vi föreslår att den behålls som en resurs för verksamheten.
Förslag till omformulering: Uträtningen av Regementsvägen skapar en större
tomt för skolan och sporthallen, vilken underlättar dispositionen av hus och
mark. Förändringen av vägen möjliggör också en effektiv kvartersstruktur i den
kommande etappvisa utbyggnaden av Kronandalen.
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Gång- och cykelväg behövs på båda sidor om Regementsvägen, med tanke på
det centrala läget i området med många målpunkter i omkringliggande kvarter.
Tillgängligheten och trafiksäkerheten ökar för oskyddade trafikanter fotgängare
och cyklister, särskilt för barn och äldre.
Anslutningar till omgivande gator och gång- och cykelvägar som fungerar som
skolvägar ska vara trafiksäkra för barn.
Det är mycket bra att skola och förskola byggs ihop, det kommer att underlätta
för både föräldrar och verksamhet/personal. Förbindelse mellan enheterna behövs även utomhus inom kvartersmark, så att man kan parkera på t ex förskolan
och lämna barn på både förskolan och skolan.
Cykelparkering bör finnas vid flera angöringar, inte bara på ett ställe.
Angående brandposter har samråd med räddningstjänsten skett och befintliga
brandposter anses tillgodose skolan och räddningstjänstens brandpostbehov.
Kommentar
Det går ej att benämna kvartersmarken med ”Naturmarks”-användning. Det som går
att göra är att lägga in en bestämmelse för lovplikt vid trädfällning, men det anses inte
vara någon bra lösning i detta skede där osäkerheten kring projektets detaljutformning är
så stor. Talldungen avses att bevaras i så stor utsträckning som möjligt. Kommunen är
både markägare och exploatör vilket gör att möjligheten finns att bevaka denna fråga utan
någon reglering i detaljplan.
Gällande bestämmelsen för gång- och cykelväg i parkmarken i planområdets södra del
så gäller bestämmelsen ”gång- och cykelväg” för hela det reglerade parkmarksområdet
vilket innebär att det i planförslaget finns en frihet i dragningen av gång- och cykelvägen.
Sedan hur den utförs i form av material och belysning är helt och hållet en fråga för kommunen att bestämma över.
Dubbelsidig gång- och cykelväg längs Regementsvägen revideraas till granskningsförslaget av detaljplanen.
Detaljplanens sträckning av Regementsvägen är tänkt att möjliggöra en anslutning till
en ny lokalgata som ska ansluta förbi det område som idag inhyser återvinningscentralen.
Detta måste även studeras mer noggrant framöver när planläggning sker av de områden
av Kronandalen som tangerar Regementsvägen.
Utfartsförbudet syftar bara till att reglera bort de områden där man definitivt inte vill
ha någon anslutningsmöjlighet från lokalgatan, det vill säga i direkt anslutning till en
gatukorsning och dess närområde.
Markägaren får själv besluta om hur jordkällaren ska nyttjas, detta regleras inte i detaljplanen.
Synpunkter på omformuleringar av text i planbeskrivningen tas i beaktning vid revidering av förslaget till detaljplan.

Miljönämnden
Miljönämnden vill upplysa om att Kronans återvinningscentral har tillstånd till
sin verksamhet från 2008-08-27 som inte är tidsbegränsat. Det vill säga att de har
rätt att bedriva sin verksamhet tills de själva väljer att flytta på sig. I och med
verksamhetens art med hantering av farligt avfall och även det buller som upp5

står från verksamheten krävs skyddsavstånd till tilltänkt skola och sporthall. Det
måste säkerställas att planen är genomförbar. Det vill säga att återvinningscentralen är flyttad innan skolan öppnar.
Kommentar
Kommunen är verksamhetsutövare för återvinningscentralen och kommer också att vara
byggherre för både skolan och sporthallen. Delar av återvinningcentralen kommer att
behöva flyttas innan skolan och sporthallen kan tas i bruk. Dessa frågor kommer inte att
kunna regleras i denna detaljplan utan måste skötas i kommande processer gällande antagande av detaljplanen samt i bygglovskedet. Kommunen har ett långt gånget arbete för en
ny lokalisering för hela återvinningscentralen med dess funktioner.

Fritidsförvaltningen
Fritidsförvaltningen förutsätter att det finns anslutningsspår från Ormberget, ned
mot förskolan/skolan/sporthallen, som tidigare beskrivits i anslutning till gång/
cykelvägen som ansluter mot vägen också kommer att anläggas.
En säker passage behövs över vägen från förskolan/skolan/sporthallen till motionsspåret inte minst med tanke på de förskole- och skolbarn som ska kunna
använda skidspåret.
Beakta eventuell parkering i anslutning till motionsspåret, alternativt nyttjas parkeringarna vid förskolan/skolan/sporthallen, men då blir passagen av än högre
vikt.
Kommentar
Detaljplanen utökas med en elljusspårsanslutning till spåret som är reglerat i tidigare
detaljplan för Kronanbacken. Övriga frågor behandlas under utformnings- och projekteringsstadiet av projektet.

Skanova1
Skanova har inget att erinra mot rubricerad detaljplan.
Kommentar
Noteras.

Ställningstagande

Detaljplanen utökas med en elljusspårsanslutning till spåret som är reglerat i tidigare
detaljplan för Kronanbacken. Övriga synpunkter som inkommit under samrådstiden
föranleder ingen revidering av planförslaget.

Stadsbyggnadsförvaltningen, Avdelning stadsplanering 2015-02

AnneLie Granljung			
Johan Eriksson
planchef				planarkitekt
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Skanova har hand om det fasta telenätet/SBK
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