Dnr: SBF 2016/1687

Stadsbyggnadsförvaltningen

Planbeskrivning
Detaljplan för del av Hertsön 11:1

Ejdergränd 18

Luleå kommun

Norrbottens län
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1.

Planens bakgrund, syfte och huvuddrag

Planområdet utgörs till största del av inhägnad parkmark (förskola). Inom området finns en
norrbottensgård samt flertal komplementbyggnader. Detaljplanens huvudsakliga syfte är att
möjliggöra förtätning inom befintligt bostadsområde genom tillkommande bostäder. Planförslaget syftar även till säkerställa de kulturhistoriska värden som finns i och med norrbottengården.
Planförslaget innebär att markområdet föreslås ändras till kvartersamark för bostäder vilket
ger planmässiga förutsättningar för att ny bostadsbebyggelse kan uppföras.

2.

Planområdets läge och areal

Planområdet ligger på Hertsön ca 7 km utanför Luleå centrum och är ca 0,4 ha stort. Planområdet avgränsas i sydöst av gång- och cykelväg, i sydväst av Ejdergränd, i nordväst av
bebyggelse och i nordöst av Doppinggränd och parkmark.

Markägoförhållanden
Hela planområdet ligger inom fastigheten Hertsön 11:1 som ägs av Luleå kommun. I fastigheten ingår parkmark samt område för samlingslokal.
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Snedbild över området och omgivande bostadsbebyggelse sett från söder. Planområdet markerat i
bild. Bildkälla Blom.
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3.

Planförfarande och tidplan för planarbetet

Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att påbörja arbete med detaljplanen av kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 oktober 2017
Detaljplanen handläggs enligt standardförfarande i enlighet med plan- och bygglagen
(2010:900). Standardförfarande används om detaljplanen är förenlig med kommunens översiktsplan, om den inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse och om den inte antas leda till betydande miljöpåverkan. I aktuell detaljplan görs bedömningen att detaljplanen är förenlig med översiktsplanen.
Preliminär tidplan bedöms vara enligt nedan:
Samråd: kv 1 2018
Granskning: kv 2 2018
Antagande: kv 2 2018
Laga kraft: kv 2-3 2018

4.

Handlingar

Planhandlingar
• Plankarta med bestämmelser
• Planbeskrivning (denna handling)
• Samrådsredogörelse
Plankartan och planbestämmelserna är juridiskt bindande. Planbeskrivningen och illustrationskartan utgör komplement till plankartan och planbestämmelserna, men saknar egen
rättsverkan.

Övriga handlingar
Under planarbetet har dessutom följande handlingar upprättats:
• Grundkarta
• Fastighetsförteckning

5.

Tidigare ställningstaganden

Planer
Översiktsplan
Luleå kommuns översiktsplan anger att det bör ske en allmän förtätning inom stadsbygden.
Hertsön ligger i prioriteringszon 4 för förtätning. En förtätning på Hertsön bör i första hand
ske med bostadsrätter och arbetsplatser. Planförslaget bedöms inte strida mot översiktsplanens intentioner.

Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser
Planen berör eller tangerar områden med gällande planer enligt nedan:		
Nr

Namn

Laga kraft

Lantmäteriet

A360

Förslag till stadsplan för stadsdelen Hertsön

1976-12-23

25-P76/95

I gällande detaljplan Förslag till stadsplan för stadsdel Hertsön, (A360) är området reglerat som
park eller plantering, samt område för samlingslokal.
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Gällande detaljplan Förslag till stadsplan för stadsdel Hertsön (A360). Planområde för aktuell detaljplan markerat i rött.

Kommunala beslut/program i övrigt
Benita AB har genom beslut i kommunstyrelsen 2017-10-09 § 229 erhållit markanvisning till
fastigheten del av Hertsön 11:1, Ejdergränd.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-09 § 229 att ge Stadsbyggnadsförvaltningen, i uppdrag
att upprätta en detaljplan för del av Hertsön 11:1.

Riksintressen
Planområdet berörs av riksintresse för rörligt friluftsliv och turism, kustområdet och skärgården i Norrbotten (4:e kap. 2 § miljöbalken). Riksintresset bedöms inte påverkas av föreslagna
förändringar inom planområdet.

Strandskydd
Planområdet omfattas inte av miljöbalkens regler om strandskydd.

Miljömål
God bebyggd miljö
I regionen råder en generell brist på bostäder. Framförallt saknas små och billiga lägenheter.
Planförslaget bedöms verka i linje för att miljömålet ska uppnås.

Bedömning av betydande miljöpåverkan
Enligt 6 kap. 11§ Miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning av planer och program om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en separat miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. För att avgöra om det finns
risk för att detaljplanens genomförande medför betydande miljöpåverkan görs en behovsbedömning.
Detaljplanen är inte av sådan omfattning och medger inte sådan markanvändning som är
tillståndspliktig enligt miljöbalken. Genomförande av detaljplanen bedöms inte leda till att
gällande miljökvalitetsnormer överskrids. Luleå kommun har därför bedömt att genomförande av detaljplanen inte kommer att leda till betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning därför inte behöver upprättas.
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Samråd gällande ovanstående miljöbedömning har skett med länsstyrelsen i samband med
samråd av detaljplanen. Länsstyrelsen meddelar via samrådsyttrande (Dnr 402-414-2018) att
utifrån de förutsättningar som presenterats i planförslaget och tillhörande behovsbedömning
bedömer Länsstyrelsen att planens genomförande inte kan antas innebär betydande påverkan på miljön. Dock efterfrågas en konsekvensbeskrivning av påverkan gällande dagvatten i
samband med planarbetet.

6.

Detaljplanen

I detta avsnitt redovisas samlat under varje rubrik detaljplanens förutsättningar följt av föreslagna förändringar och tänkbara konsekvenser.

Naturmiljö
Planområdet är sedan tidigare delvis hårdgjord. Marken är påverkad och har till största del
används som parkmark samt lekytor för förskola. Inom området finns flertal träd och buskar.
Exploateringen innebär att området i större utsträckning kommer hårdgöras. Vid ett genomförande av detaljplanen är det önskvärt att bevara så stor del som möjligt av de befintliga
träden inom kvartersmarken. Detta regleras dock inte i detaljplanen.

Marken
Geotekniska förhållanden
Enligt SGU:s jordartskarta består marken inom och i anslutning till området av morän. Enligt
de markundersökningar som utförts i området består marken av sandiga material och morän.
Genomförda markundersökningar i området tyder på ytligt berg (ca 1 meter under markytan).
Inga kända markföroreningar har påträffats inom området.

Risk för ras och skred
Området ligger inte inom mark där risk för skred normalt förekommer.

Vatten
Dagvatten
Detaljplanens genomförande innebär att hårdgjorda ytor tillkommer. Dagvatten som uppkommer inom fastigheten ska så långt det är möjligt omhändertas och fördröjas inom fastigheten.
Hela planområdet ligger på en mindre höjd och sluttar från väst till öst. Längs med den
sydöstra fastighetsgränsen finns ett dagvattendike. I planförslaget föreslås vatten ledas till
denna dike och vidare ca 100 meter i dike mot befintlig kupolbrunn. Vid fortsatt detaljprojektering är det viktigt att säkerställa denna lutning så att dagvatten kan ledas mot dike i sydöst.
Dagvattenledningar i Ejdergränd och Doppinggränd (i nordväst) har ej kapacitet att ta emot
ökade flöden dagvatten.
Takavvattning från nya byggnader ska avledas ut på gräsmatta för att säkerställa en fördröjning inom fastigheten och sedan vidare i dike mot kupolbrun. Vegetationsklädda tak
med möjlighet till fördröjning är ett sätt kompensera för tillkommande hårdgjorda ytor och
därmed större flöden vid kraftiga regn. Hårdgjorda ytor inom kvartersmarken ska anläggas
med lutning mot gräsytor, vilka i sin tur ska falla mot dike i sydöst, längs med gång- och
cykelväg.
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Föreslagen dagvattenhantering bedöms vara i linje med Luleå kommuns översiktsplan gällande klimatanpassning och resiliens, samt antagna riktlinjer för klimatanpassning. Bland
annat i och med att fler bostäder uppförs inom det befintliga kollektivtrafikstråket, vilket
möjliggör för fler människor att resa på ett hållbart sätt. Planområdet ligger utanför Luleå
älvs översvämningssäkra nivå om +3 meter.
Föreslagen dagvattenlösning bedöms inte innebära någon risk för negativ påvekan på aktuell
eller omkringliggande fastigheter.
Ejdergränd 18

bef. Vägtrumma
kondition?

bef. servisledningar från/till bef.
hus inom tomtmark bör
undersökas för att säkerställa
att konditionen på dessa är ok.
Jag föreslår att dessa läggs
om/relinas så att man i framtid
slipper problem. då är allt inom
tomtmark ok och man slipper
riva upp hårdgjorda ytor om
något sker med bef. ledningar.

bef. kupolbrunn
kondition?, ø300?

NY ø300
Vägtrumma

ny tillsynsbrunn

Bef. dike intill cykelväg kan användas
för att släppa dagvatten till.
Tomten sluttar mot detta dike

Nya servisledningar till nya hus
S160PP
V50PEM
OBS!
dagvattenanslutning ej möjlig!

Principskiss LK VA-avd.
2017-11-08
Stefan Lindqvist

Dagvattenlösning:
Takavvattning från de nya husen ska avledas ut på gräsmattan.
I och med att tomten lutar mot diket så kommer vattnet så
småningom att rinna till diket och avledas mot bef. kupolbrunn
längre ner.
Viktigt med den fördröjning som blir av att vattnet rinner på
gräsytor inom tomtemarken ner till diket.
Detta på grund av att dagvatten-systemet längre ner är hårt
belastat.
Dagvattenledningarna i vägen på Ejdergränd och Doppinggränd
är för små och kan inte ta emot något dagvatten från
tomtmarken i fråga.
Hårdgjorda ytor inom tomtmark ska i största möjligaste mån
anläggas med lutning mot gräsytor, dessa ska i sin sin tur falla
av mot diket.

Skala 1:500

2017-11-06

Principskiss förslag på dagvattenlösning. Billdkälla Luleå kommun va-avdelning.

2018-03-21
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200 meter

Skyfallsanalys framtida 100-årsregn (med klimatfaktor). Planområdet markerat i rött.
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Kulturmiljö/kulturarv
Historik
Hertsön har under flera sekel varit en jordbruks- och fiskeby med bland annat laxfiske som
en viktig näring. På 1500-talet bodde fem familjer på ön tillsammans med tamdjur och boskap. Inte förrän 1900-talets första år fick Hertsö by landsväg till Luleå. På 1930-talet fanns 21
lantgårdar som till 1960-talets mitt igen hade reducerats till fyra jordbruk. Hertsön utvecklades till vad det är idag under slutet av 1960- och början av 1970-talet. Aktuell norrbottensgård är en av tre kvarvarande på Hertsön.

Historiskt flygfoto (ca 1960). Planområde markerat i rött. Bildkälla Eniro.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
I samband med detaljplan har ett Utlåtande angående kulturmiljövärden tagits fram (Tyrens 201711-09). Syftet med utlåtandet är att göra en bedömning om norrbottensgården samt miljön
omkring besitter bevarandevärda värden samt om det krävs att speciell hänsyn tas.
Begreppet kulturmiljövärdet har i utlåtandet delats in i tre grupper, kunskapsvärde, upplevelsevärde och bruksvärde. I bedömning har hänsyn tagits till samtliga värden.
Beskrivning norrbottensgård
Byggnaden har en volym och höjd traditionellt förknippad med norrbottensgård. En och en
halv våning med locklistpanel, relativt kraftiga hörn och horisontell list under övervåningens
fönster. Byggnaden är målad i en annan röd färgtyp än den traditionella röda slamfärgen.
En tillbyggnad är gjord i ett plan, i vinkel för entré mm. Sockeln är påbyggd och har försetts
med en kraftig fotplåt, utformad som en fotbräda med droppnäsor. Taket är utformat som ett
sadeltak med pannplåt på den stora volymen, (papp på tillbyggnaden). Takfoten är öppen
med enkla vindskivor och takfotsbräda. Skorsten är plåtklädd. Entré till byggnaden är belägen i tillbyggnaden. Fönster är bytta på nedervåningen till en-luftsfönster med mittspröjs. De
har troligen samma storlek och ursprunglig placering. Övervåningens små fönster på långsidorna är fasta och gavelfönstren är korspostfönster med spröjs till sex rutor. Foderutformningen är släta med gavelformad överdel. Bron är kopplad till tillbyggnaden.
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Norrbottensgård med tillbyggnad från söder. Foto: Tyréns AB.

Norrbottensgård norr Foto: Tyréns AB.
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Kulturmiljövärden och varsamhet
Allmänt
Gården besitter ett kunskapsvärde då den berättar om vad Hertsön en gång varit, men även
ett upplevelsevärde då det har kvar en del av sitt byggnadsskick samt sin ursprungliga placering som inte följer det omgivande stadsplanemönstret. Gården och bygganden är unik för
platsen och dess historia. Gården i direkt anslutning till befintlig byggnad är viktig att bevara
som en öppen yta. I plankarta har detta område prickats vilket innebär att byggnader får ej
uppföras. I plankarta regleras även att parkering ej får anordnas i detta område, [n1]. Tillkommande byggnader ska placeras så att en öppen gårdsyta framför befintlig norrbottensgård säkerställs. Detta för att även fortsatt norrbottensgården ska kunna ses i sitt ursprungliga samanhang.
Volym
Byggnaden har kvar sin ursprungsform, karraktären av en traditionell norrbottengård och en
del av sitt byggnadsskick i original. Byggnadens egenvärdet kan höjas genom varsam renovering och återställande till byggnadens originalutförande. Samt om den moderna tillbyggnaden som gjorts ersätts med en mer traditionsenlig bro eller farstu.
Fasad, tak och skorsten
Byggnaden har locklistpanelen med kraftiga hörn samt en horisontell list under övervåningens fönster. Byggnaden ska målas i en för norrbottensgårdar typisk faluröd slamfärg. Färgval
och fasaddetaljer är viktiga för byggnadens karaktär och regleras i plankarta med planbestämmelsen [k1]
Den traditionella formen på taket (30 graders lutning), takfotens utformning samt skorstenarnas placering bidrar till byggnadens typiska karraktär. Byggnaden tak ska utformas som
ett sadeltak med 30 graders lutning. Takkupor får ej annordnas, [k2]
Skorstenarnas traditionella placering är en viktig del i byggnadens karaktär.
Fönster och dörrar
Trots fönsterbytet speglar fönstren på byggnaden de gamla fönsterna i storlek och placering
och ger ett karaktäristiskt helhetsintryck. För byggnadens traditionella utseende är fönsternass form, material, indelning och proportioner viktiga. Detta har reglerats i plankarta med
planbestämmelsen [k3]. Även fönsterfodernas traditionellt släta foder med gavelformad
överdel bidrar till helhetsbilden av byggnaden.
Entrén är belägen i tillbyggnadens sida. Den utgörs av en modernare enkeldörr. Dörren är ett
nytillskott och har en icke traditionell placering. En önskvärd förändring är en återgång till
en mer traditionell entré.
Det är viktigt att underhålla och utveckla byggnaden med beaktande av byggnadens karaktär.
I plankarta har, förutom ovan beskrivet, hänsyn tagits genom att mark prickats (byggnad får ej
uppföras) kring bygganden för att bevara den gårdsmiljö som finns kring norrbottensgården.
Övriga eventuella åtgärder som om- eller tillbyggnad av byggnaden ska anpassas till byggnadens karaktär och bidra till att bevara det traditionella uttryck som norrbottensgården har.
I plankarta regleras detta genom planbestämmelsen [k4].

Fornlämningar
Området är enl. inventering från 1987 tomtmark från 1600-talet.
Om vad som misstänks vara fornlämning påträffas under grävning eller byggnation i området ska hantering enl. Kulturmiljölag 2 kap 13, 14 §§ ske. Dvs. om en fornlämning påträffas
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och blir känd först under grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas till
den del där fornlämningen berörs. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet hos länsstyrelsen. Om fornlämningen inte förut varit känd så bekostas borttagandet av en
sådan fornlämning av staten.

Originalritning fasad norrbottensgård.
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Bebyggelse och gestaltning
Bebyggelse
Hertsön är till stor del utbyggt på 1970-talet. Bebyggelsen är utformad med då gällande trafiksepareringsideal och med parkmark insprängt mellan bebyggelsen.
Inom planområdet finns en huvudbyggnad (norrbottensgård) som tidigare används som
förskola. Tillhörande norrbottensgården finns flertal komplementbyggnader inom området.
Övrig mark inom planområdet har används som inhägnad parkmark (förskola).
Användningsbestämmelsen [B], bostäder, möjliggör för ny bostadsbebyggelse inom planområdet.
I detaljplan medges byggrätt för tillkommande bebyggelse i den östra delen av planområdet.
Inom detta område kan byggnader uppföras till en största total byggnadsarea (BYA) om 660
m2 (max 200 m2 BYA per huvudbyggnad.) Utöver detta får komplementbyggnader uppföras
till en största total byggnadsarea om 50 m2 [e1]. Byggrätten reglerar även största totala bruttoarea (BTA) om 1300 m2 [e2]. Detta för att säkerställa byggnadsvolymer som anpassats till
omgivande bebyggelse, men ändå lämna viss flexibilitet i hur volymerna utformas.
Inom område för tillkommande bebyggelse får byggnader uppföras till en högsta nockhöjd
om 10 meter. Minsta tillåtna takvinkel är 15 grader.
Det är viktigt att gestaltningen av området återkopplar till den befintliga norrbottensgården.
Träfasad på tillkommande byggnaderna en viktigt ur gestaltningsperspektiv. Vegetationsklädda tak är ett annat ett sätt gestaltningsmässigt återkoppla till den gårdsplan med gräs
som traditionellt omger en norrbottensgård.

Illustration som visar hur planormådet sett från Ejdergränd kan komma att bebyggas vid ett genomförande av planförslaget. Observera att detta är ett möjligt utformningsförslag, gestaltning av området
kan komma se annorlunda ut. Bildkälla AochD arkitektkontor AB.
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I plankarta regleras norrbottensgården genom byggrätt enligt befintlig byggande. Norrbottensgården har ett kulturhistoriskt värde och regleras därför även med varsamhetsbestämmelser, se kapitel Kulturmiljö/kulturarv.
Norrbottensgården får ej rivas, [r].

Friytor
Krav och riktlinjer för hur friytor för lek och utevistelse i bostadsbebyggelse ska anordnas
regleras i plan- och bygglagen (PBL) samt i Boverkets byggregler (BBR).
Om området fullt byggs ut kommer exploateringsgraden bli relativt hög. Den obebyggda
ytan behöver därför få en medveten gestaltning för att tillskapa kavliteer för boende i och i
närheten av området. Höga krav ska ställas på den fria ytans lämplighet och på dess kvalitet.
I detaljplanen lämnas utrymme för anordnande av gemensamma uteplatser inom kvartersmarken.

Lekplatser i området
Enligt kommunens riktlinjer bör en lekplats finnas inom 300 meter från bostaden. Direkt
öster om planområdet, på andra sidan av gång- och cykelområdet finns en närlekplats, dvs
en mindre lekplats för barn 0-6 år. I området (inom 300 meter) finns dessutom en skola och
en förskola där barn tillbringar stor del av sin fritid.
Sammantaget bedöms behovet av lekplatser i området tillgodosett dock konstateras att den
existerande lekplatsen öster om planområdet är i behov av upprustning.

Landskapsbild och stadsbild
Planområdet består av en huvudbyggnad (norrbottengård), flertal komplementbyggnader
samt parkmark. Bebyggelsen kring planområdet består av småhus i ett och ett halvt plan
uppförda under 1970-talet. Närmast kring planområdet finns parkmark.
Marken inom planområdet är relativt plan med mindre lutning från väst till öst. Marken
inom planområdet ligger på ca +7 till +8 meter. Längs med fastighetsgränsen i sydöst går en
slänt men höjdskillnader på 1,5-2 meter, (intilliggande gång- och cykelväg samt parkmark
ligger 1,5-2 meter lägre än kvartersmarken.)
I och med att ett sedan tidigare obebyggt område ska exploateras med höjder motsvarande
två våningar kommer en skillnad i landskapsbilden upplevas. Ny bebyggelse är anpassad i
höjd och utformning till norrbottensgården samt omkringliggande fastigheter. Ny bebyggelse kommer bli väl synlig från intilliggande gång- och cykelväg samt omkringliggande gator.
Sammantaget bedöms påverkan på landskapsbilden bli måttlig. Medveten utformning och
gestaltning bidrar till ett positivt inslag i området.

Offentlig och kommersiell service
Planområdet ligger ca 1,5 km från Hertsö centrum. Närmaste skola, Ängsskolan ligger ca 200
meter från planområdet.

Trafik
Gatunät
Planområdet trafikmatas idag via Ejdergränd till Kråkörvägen som är en uppsamlingsgata.
Planförslaget innebär att området fortsatt kommer angöras med bil från Ejdergränd och med
gång- och cykel från Ejdergränd och Doppinggränd.
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Gång- och cykeltrafik
Hertsön är en stadsdel som är trafikseparerad. Kommunala gång- och cykelvägar mot
Hertsön och vidare mot centrum angränsar till området.
Planförslaget påverkar inte befintligt gång- och cykelvägnät.

Biltrafik
Planområdet angörs från Ejdergränd som vidare matas från Kråkörvägen. För Ejdergränd
finns inga trafikuppgifter men gatan nyttjas som tillfart för ca 20 hus längs med gatan.
Detaljplanens genomförde innebär att ca 15 bostäder tillkommer i området. Beserat på ett
generellt trafikalstringstal har ett antagande att varje lägenhet i Luleå utanför centrumhalvön
genererar 4,7 resor per dygn. Det motsvarar för planområdet ca 75 resor per dygn. Enligt
beräkningar i Trafikverkets trafikalstringsverktyg uppskattas antalet bilresor genererat av de
nya bostäderna inom planområdet bli ca 40 st per dygn. Trafikverkets trafikalstringsverktyg
tar hänsyn till att större andel resor sker med kollektivtrafik, eller gång/cykel om tillgängligheten till dessa färdmedel är god.
Jämfört med den trafik förskolan tidigare alstrade till området bedömer Stadsbyggnadsförvaltningen den förändrade trafiksituationen vid ett genomförande av detaljplanen som liten.

Kollektivtrafik
Planområdet ligger ca 150 meter från bullhållplats som trafikeras av tre lokaltrafiklinjer. Tillgängligheten till kollektivtrafik bedöms vara mycket god.

Parkering
Parkeringsbehovet för exploatering av fastigheten ska lösas inom fastigheten i enlighet med
kommunens gällande parkeringsnorm. Luleå kommuns gällande parkeringsnorm för cykel
och bil (antagen av KF 2016-04-04) anger att 9 bilplatser och 25 cykelplatser per 1000 m2 BTA
för flerfamiljshus i zon 2.

Tillgängligheten till kollektivtrafik i området. Gul ring markerar en radie på 100 meter, orange ring
markerar en radie på 200 meter. Planområdet är markerat i rött.
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Detaljplanen medger 1300 m2 (BTA) för tillkommande bostäder. Inom området finns en byggnad som omfattar ca 350 m2 (BTA) för bostad. Detta innebär att planområdet omfattar en total
BTA om ca 1650 m2. Enligt gällande parkeringsnorm innebär detta att 15 parkeringsplatser
och ca 40 cykelparkeringar ska uppföras inom fastigheten. Parkeringsplatser för cykelparkering är ett minvärde och kommunen är positiv till att fler cykelparkeringar skapas än vad
som anges enligt parkeringsnormen.
Bilparkering ska uppföras i angränsning till Ejdergränd på utpekad yta med korsmark
(marken få endast förses med komplementbyggnader). Detta område inrymmer ca 15 parkeringsplatser. Cykelparkering ska uppföras i anslutning till huvudbyggnader gärna med
väderskydd och möjlighet att låsa fast cykel på ett tryggt sätt.

Tillgänglighet
Området har tidigare varit en förskola och det finns inga stora höjdskillnader inom den föreslagna kvartersmarken.
Nya byggnader ska utformas så att det är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Boverkets byggregler (BBR) gäller för att säkerställa att
en god tillgänglighet uppnås, både för omgivande mark och inom byggnaden. Tillgänglighetskraven regleras inte i detaljplan utan följs upp i kommande bygglovsskede.

Sociala frågor
Fler bostäder inom Hertsön innebär fler människor som rör sig i området. Detta kan bidra till
ökad trygghet genom närvaro av människor.
Möjligheten att nyttja förskoletomten som friyta för lek för närboende försvinner.

Hälsa och säkerhet
Trafikbuller
Planområdet ligger mer än 100 meter från Kråkörvägen. Gällande och prognosticerad trafikmängd, (se kapitel om biltrafik) längs Kråkörvägen bedöms med stöd av Boverket och SKL:s
handledning, Översiktlig beräkning av vägtrafikbuller, inte innebära att gällande riktvärden för
trafikbuller riskeras att överskridas inom planområdet. En särskild bullerutredning bedöms
därmed ej behövas.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Den nya bebyggelsen ska anslutas till kommunalt vatten- och avloppsledningar. Anslutningspunkt finns i direkt anslutning till planområdet i Ejdergränd.
Dagvatten
Detaljplanens genomförande innebär att hårdgjorda ytor tillkommer. Dagvatten ska så långt
det är möjligt omhändertas och fördröjas inom fastigheten. Längs med den östra fastighetsgränsen går ett dagvattendike dit dagvatten föreslås ledas.
För mer information om dagvattenhantering se kapitel Vatten.

Värmeförsörjning
Anslutningspunkt till det kommunala fjärrvärmenätet finns i närhet till planområdet.
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El/Tele/IT
Ledningar för el, tele och bredband finns strax utanför planområdet.

Avfallshantering
Avfallshantering ska ske i enlighet med Luleå kommuns renhållningsföreskrifter.

Brandskydd
Gällande brandskyddsföreskrifter ska följas.

7.

Detaljplanens genomförande

Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är fem år från det datum detaljplanen vinner laga kraft. Efter
genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla, men det kan då ändras eller upphävas
utan att rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas.

Tidplan för genomförandet
Bebyggelse inom planområde bedöms kunna påbörjas när detaljplanen vunnit laga kraft.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Fastighetsägare ansvarar för allt arbete och genomförande av alla åtgärder inom kvartersmarken. Planområdet innefattar inte någon allmän platsmark.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Vid genomförande av detaljplanen ska del av fastigheten Hertsön 11:1 avstyckas och ny fastighet för kvartersmark bildas.

Servitut och ledningsrätt
I norra delen av planområdet går en ledningsrätt till förmån för Luleå Energi AB. Detta
markområde har reserverats för underjordiska ledningar med planbestämmelsen [u1].

Ekonomiska frågor
Planekonomi och exploateringsavtal
Detaljplanearbetet regleras som en del i markanvisningen. Exploatören erlägger avgift för
lagfart, bygglov, el, VA-anläggningsavgift mm. enligt gällande taxor. Kvartersmarken inom
planområdet överlåts genom försäljning till exploatören.
Planavgift tas ut i samband med bygglov.

Markanvisning
Ett beslut om markanvisning på platsen har tagits. Markanvisningsavtal mellan exploatör
och kommunen har upprättats. I markanvisningsavtalet regleras att området som omfattas
av ny detaljplan ska avstyckas och överlåtas när detaljplanen vunnit laga kraft och bygglov
erhållits. Avtalet villkoras att gälla under förutsättningen att byggherren påbörjar byggnation
i väsentlig omfattning senast två år efter att detaljplanen vunnit laga kraft.
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Tekniska frågor
Fastighetsägaren ansvarar för utredningar som kan komma att krävas i samband med bygglov.

8.

Medverkande i projektet

Detaljplanen har tagits fram av Stadsbyggnadsförvaltningen i samarbete med andra kommunala förvaltningar samt exploatören Benita AB. Medverkande arkitekt har varit AochD AB
som tagit fram skisser och underlag till detaljplanen.

Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering 2018-03-23

AnneLie Granljung				
Planchef					
						

Frida Lindberg
Planarkitekt
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