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1.

Planens bakgrund, syfte och huvuddrag

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra bostäder med tydlig miljöprofil som
samspelar med naturen. Detaljplanens syfte är även att säkerställa allmänhetens tillgång till
grönområdet från Hyvelgränd/Stickvägen.
Planförslaget innebär att markanvändningen för den del av markområdet som föreslås för
nya bostäder ändras från allmän plats parkmark till kvartersmark för bostäder, vilket ger
planmässiga förutsättningar för att ny bostadsbebyggelse kan uppföras. Planen medger 7-8
flerbostadshus i 2-3 våningar.
Ny bebyggelse ska upplevas samspela med naturen och naturmarken ska behållas i så stor
utsträckning som möjligt. Bebyggelsen och markanläggningarna ska anpassas till befintliga
höjder.
Carports får inte uppföras inom planområdet. En viktig boendekvalitet är kontakten med
naturen för både boende i närliggande kvarter och framtida boende i kvarteret Bågsågen, det
är därför viktigt att det finns utrymme mellan byggnaderna. Om carports uppförs kommer
dessa dominera intrycket från Hyvelgränd/Stickvägen och planområdet uppfattas som tätare
bebyggt, vilket motverkar målsättningen för platsen.
Kommunen har inventerat naturvärden i området. I planområdets norra del finns hällmark
på en knabbe som har pekats ut som bevarandevärd och bör skyddas från exploatering. Marken planläggs som allmänplats naturmark och skyddas därigenom för exploatering.
Inom planområdet finns även ett flertal äldre tallar som är bevarandevärda. Inför byggstart
kommer kommunen att avverka delar av planområdet till förmån för ny bebyggelse och
markarbeten. De träd som kan behållas närmast vägområdet får skydd i detaljplanen.
Planförslaget säkerställer att allmänheten även fortsättningsvis har tillträde till grönområdet
från Stickvägen samt från den gång- och cykelväg som ansluter till Hyvelgränd. Markanvändningen föreslås där vara allmänplats naturmark.

2.

Planområdets läge och areal

3.

Planförfarande och tidplan för planarbetet

Planområdet är beläget inom stadsdelen Notviken och omfattar en del av grönområdet som
ligger öster om Mjölkuddsvägen och angränsar till Hyvelgränd samt Stickvägen. I norr gränsar planområdet mot Stickvägen och fastigheterna vid Hyvelgränd, i öst mot fastigheterna
vid Spånvägen, i väst mot Mjölkuddsvägen samt i söder mot kvarvarande grönområde. Avståndet är ca 4 km till Luleå centrum och ca 2 km till Luleå tekniska universitet. Planområdet
är ca 3 ha stort.

Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att påbörja arbete med detaljplanen av kommunstyrelsen den 9 oktober 2017.
Detaljplanen handläggs enligt utökat förfarande i enlighet med plan- och bygglagen
(2010:900). Utökat förfarande har valts då detaljplanen bedöms vara av betydande intresse
för allmänheten i och med att allmän platsmark, i detta fall grönområde, planläggs som kvartersmark för bostäder. Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanen.
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Preliminär tidplan:
Samråd: kv 2 2018
Granskning: kv 3 2018
Antagande: kv 1 2019
Laga kraft: kv 1-2 2019

4.

Handlingar

Planhandlingar
• Plankarta med bestämmelser och illustration.
• Planbeskrivning (denna handling)
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

Utredningar och underlag
Övriga utredningar (som inte bifogas)
Dessa handlingar finns dock tillgängliga på kommunens hemsida fram till dess att planen
vinner laga kraft.
• Trafikbullerberäkning, Tyréns 2018-04-20

5.

Tidigare ställningstaganden

Planer
Översiktsplan
Enligt Luleå kommuns översiktsplan ska rekreation prioriteras i området men mindre kompletteringar med bostäder kan tillåtas i den nordvästra delen i anslutning till Hyvelgränd och
Stickvägen.
Planförslaget bedöms vara förenlig med översiktsplanens intentioner.

Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser
Planen berör områden med gällande planer följande sida:		
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Planmosaik gällande detaljplaner med plangränser markerade med svart linje. Ny plangräns markerad
med röd linje.
Nr

Namn

Laga kraft

A275

Detaljplan för kvarteret Tumstocken m.fl.

1969-01-27

A456

Detaljplan för kvarteret Oxhyveln m.fl.

1965-12-15

A216

Detaljplan för Mjölkudden-Notviken

1962-05-09

Lantmäteriet

Planområdet omfattar del av tre detaljplaner (från 1962-69) som för aktuellt område medger
uppförande av samlingslokal med maximal byggnadshöjd 28 meter (A-område) på knabben.
För resterande område anges park eller plantering. Det finns även plats för transformatorstation där nuvarande elcentral finns.

Kommunala beslut / program i övrigt
Lindbäcks Boende har genom beslut i kommunstyrelsen 2017-10-09 § 228 erhållit markanvisning till fastigheten del av Notviken 4:40, kvarteret Bågsågen.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-09 § 228 att ge Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag
att upprätta en detaljplan för del av Notviken 4:40, kvarteret Bågsågen.
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Riksintressen
Planområdet berörs av riksintressena Norrbottens kust och skärgård, riksintresse för friluftsliv (4 kap. 2 § samt 3 kap. 6 § miljöbalken). Planförslaget innebär förtätning av bostäder i
befintligt villaområde.
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte utgöra ett hinder för utveckling i enlighet med
riksintressena.
Planområdet berörs också av riksintresse för totalförsvaret (3 kap. 9 § miljöbalken). Luleå/
Kallax flottiljflygplats är belägen på Kallaxheden 5 km sydväst om Luleå centrum. Vid flygplatsen bedrivs både militär och civil flygtrafik. Flygplatsen är dels riksintresse för totalförsvarets militära del, dels riksintresse för luftfarten. Planområdet ligger inom stoppområde
för höga objekt. Detta är ett definierat avgränsat område där försvarsmakten inte tillstyrker
uppförande av objekt högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse och 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse.
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte påverka riksintresset.

Strandskydd
Strandskydd regleras i 7 kap. miljöbalken. Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller
i hela landet. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten, både på land
och i vattenområdet.
Planområdet omfattas inte av strandskyddet då det ligger mer än 100 meter från Luleå älv.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer regleras i 5 kap. miljöbalken. Enligt miljöbalken ska en miljökvalitetsnorm ange de föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor kan utsättas för utan
fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen kan belastas med utan fara
för påtagliga olägenheter. Det finns miljökvalitetsnormer framtagna för omgivningsbuller,
luftkvalitet och vattenkvalitet.
Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra risk att miljökvalitetsnormer överträds.

Miljömål
Regeringen har antagit 16 miljökvalitetsmål. Dessa mål ska fungera som vägledande i all
planering. Syftet med målen är att främja människors hälsa och värna om biologisk mångfald
och naturmiljö, liksom säkra god hushållning av resurser och ta tillvara kulturmiljön och de
kulturhistoriska värdena. Länsstyrelsen i Norrbotten har beslutat att det inte finns regionala
särdrag som motiverar egna regionala anpassningar av miljökvalitetsmål, preciseringar och
etappmål för Norrbottens län, därmed gäller nationella miljökvalitetsmål, preciseringar och
etappmål som beslutas av regeringen även för Norrbottens län.
Detaljplanen berör särskilt miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv samt God bebyggd
miljö.
Exploateringen innebär att en del av ett grönområde förtätas med bostäder. Växt- och djurlivet som har anknytning till planområdet kommer att påverkas lokalt då delar av grönområdet försvinner. Påverkan bedöms inte vara betydande då mycket av den sammanhängande
skogen och grönområdet bevaras. Genom att dagvatten omhändertas lokalt inom planområdet bedöms påverkan på grundvattennivåer kunna minimeras. Ett rikt växt- och djurliv
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samt en god bebyggd miljö bedöms kunna upprätthållas genom att så mycket som möjligt av
naturmarken behålls.
Planerad ny bebyggelse ska utformas hållbart. Området ligger i en redan utbyggd stadsdel
med infrastruktur, kollektivtrafik, gång- och cykelvägar samt natur- och grönområden. Planförslaget bedöms verka i linje med miljömålet God bebyggd miljö.
Exploateringen bedöms med föreslagen utformning kunna genomföras utan att de nationella
miljömålen motverkas.

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.
Kommunens sammanvägda bedömning är att detaljplanen inte innebär risk för betydande
miljöpåverkan. Motivet är att detaljplanen inte medger verksamheter som kräver skydd
och tillstånd enligt miljöbalkens bestämmelser och att den markanvändning som föreslås i
planen inte antas vara av sådan art att överskridande av miljökvalitetsnormer enligt 5 kap.
miljöbalken kan befaras. Upprättande av en ny detaljplan bedöms inte innebära risk för miljö
eller människors hälsa och säkerhet, varför en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 11
och 12 §§ miljöbalken inte behöver upprättas i samband med detaljplanen.
Behovsbedömningen har samråtts med Länsstyrelsen som har lämnat sina synpunkter till
kommunen. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planens genomförande inte kan
antas innebära risk för betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen belyser dock att ett genomförande enligt förslaget kan innebära viss miljöpåverkan med avseende på buller, dagvatten,
trafik, sammanhängande grönkorridor för växter och djur samt dess betydelse för rekreation
och att detta behöver studeras närmare, redovisas och konsekvensbeskrivas i planhandlingarna.

6.

Detaljplanen

Markägoförhållanden
Planområdet ligger inom fastigheten Notviken 4:40 som ägs av Luleå kommun. Inom planomådet finns en mindre fastighet för elcentral, Notviken 4:8, som ägs av Luleå Energi AB.

Naturmiljö, landskap och rekreation
Planområdet är en del av ett ca 6 ha stort grönområde bevuxet med träd, buskar och ris. Skogen används som närrekreationsområde och har flertalet upptrampade gångstigar. I norra
delen mot Stickvägen finns även en mindre knabbe med berg i dagen.
Kommunen har översiktligt inventerat naturvärden inom grönområdet. Enligt Artportalen
finns det inga skyddade eller rödlistade arter inom området. Inom planområdet finns det
främst tallar, men även en del blandad barr- och lövsskog. Träden är i varierande ålder, från
större tallar på ca 200 år till småplantor av varierande art och ålder. Fältskiktet utgörs främst
av ris med inslag av gräs och örter.
Inventeringen visar att naturen inom grönområdet till stor del saknar skyddsvärda natur-
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Områden med högre naturvärden. (Ytornas avgränsning är ungefärliga)
A, B, C, F = Grova tallar
D = Stengärdesgård
E = Hällmarkstallskog

värden, men att det finns delar
som har vissa naturvärden, se
bild ovan. Störst naturvärden
inom planområdet finns i området med hällmark på knabben,
se bild t.h samt område E på
bild ovan, och detta område bör
undantas från exploatering.
Marken planläggs som allmänplats naturmark och skyddas
därigenom för exploatering.
Knabben sett från nordöst
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Tall med törskateangrepp

En del tallar har törskateangrepp (svampsjukdom), se bild ovan, och bör tas bort för att
förhindra smittspridning. Törskateangrepp visar sig genom svarta partier på trädens stam,
vanligtvis på toppen, som orsakar att delen av trädet dör. Inventeringen resulterade i platser
som pekats ut för sin särskilda karaktär, se bild ovan.
Ny bebyggelse ska upplevas samspela med naturen och naturmarken ska behållas i så stor
utsträckning som möjligt. Bebyggelsen och markanläggningarna ska anpassas till befintliga
höjder.
Kommunen ska inom kvartersmark avverka de träd som i samråd med exploatören och trädgårdstekniker bedöms skäligt till förmån för byggnader och markanläggningar. Utredning
planeras ske under sommaren 2018. Det kan även bli aktuellt att ta bort träd som indirekt blir
påverkade av den nya bebyggelsen genom ändrade förhållanden så som minskad vattentillförsel då vattenflöden/-riktningar kan förändras när ett område bebyggs. I vissa fall kan vara
bättre att spara mindre träd som har lättare att anpassa sig till nya förhållanden, eller plantera nya träd, än att försöka spara äldre stora träd som står olägligt till. Det kan även vara
bättre att spara en grupp träd än enskilda individer.
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Bevarandevärda träd enligt inventeringen markerade med röd cirkel. Plangränsen illustreras med gul
linje och gränsen för kvartersmark (bostäder) med blå linje.

Kommunen har inventerat bevarandevärda träd i planområdet. Bedömningen gjordes
utifrån trädens skick i dagsläget samt dess möjlighet att stå kvar som solitärer eller i mindre
grupp när omkringliggande träd och rötter försvinner. De träd som står lite luftigare och
är friska har bäst chans att klara sig om träden bredvid tas bort. Dessa träd har även vuxit
jämnare och blivit större än de som står tätare i grupp. De träd som bedömdes mest bevarandevärda mättes in och redovisas på bild på bild ovan.
Det bör vara minst 5-15 meter från trädets stam till hårdgjord yta/byggnad, beroende på
rötternas utbredning. Rotkartering bör göras för att utreda förutsättningarna. De träd som
ska sparas bör förberedas genom att ta bort undervegetation samt gallra så att trädet hinner
anpassa rotsystemen till de nya förhållandena.
Inom kvartersmarken blir det troligtvis svårt att spara träd i någon större omfattning, men
eftersom naturmarken ska behållas i så stor utsträckning som möjligt ska trädens förutsättningar att bevaras utredas närmare innan markarbeten inleds.
De träd som kan behållas närmast vägområdet skyddas i detaljplanen genom planbestämmelse om marklov för trädfällning [a1]. Det innebär att marklov ska sökas och beviljas innan
träd kan fällas.
Allmänhetens tillgång till skogsområdet från Hyvelgränd/Stickvägen ska säkerställas i detaljplanen. Marken i norra samt västra delen av planområdet planläggs som allmänplats naturmark [NATUR] och kvartersmarken begränsas till planområdets mellersta del. Därigenom
säkerställs allmänhetens tillång till skogsområdet. Se bilder och karta på följande sida.
Inom naturmark ska endast åtgärder för skogens skötsel utföras, dvs. gallring och slyröjning,
byggnader får inte uppföras. Eftersom det är ett grönområde som används främst som när10

rekreationsområde är det viktigt att hålla god sikt mellan träden, framförallt för upplevelse
av trygghet. Detta görs genom att undervegetationen hålls nere genom slyröjning samt att
främst bevara äldre grövre träd med grenar som inte skymmer sikten.
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REPORTERN

Markförhållanden
Geotekniska förhållanden
Enligt SGU:s jordartskarta består marken inom och i anslutning till området av morän. Enligt
de markundersökningar som utförts i angränsande område på 1960-talet består marken av
morän som övergår i sandiga/siltiga material några hundra meter sydväst om planområdet.
Jordproven togs i mätpunkter längs Mjölkuddsvägen och på villatomterna längs Notviksvägen.
Geoteknisk undersökning kommer att göras under sommaren 2018. Planhandlingarna kompletteras med beskrivning av geotekniska förhållanden till granskningsskedet.
Planområdet sluttar från sydost till nordväst, lägsta marknivå är + 8,0 m vid gc- tunneln
under Mjölkuddsvägen och högsta marknivå är + 19,0 m på knabben i norra delen av planområdet. Det finns sannolikt ytligt berg inom planområdet.
Inga kända markföroreningar har påträffats inom området. Risk för markföroreningar bedöms heller inte föreligga då området utgörs av naturmark. Området ligger inte inom mark
där risk för skred normalt förekommer
Området ligger inom normalriskområde för förekomst av markradon enligt Luleå kommuns radonriskundersökning från 1987. Det går inte att utesluta att höga uranhalter kan
förekomma i underliggande berg, vilket kan innebära risk för påverkan av mellan till höga
markradonhalter. Vid nybyggnation eller ändring av byggnad får radonhalter inte överstiga
fastställt gränsvärde för radon i Boverkets byggregler (BBR). Förekomst av markradon undersöks i samband med den geotekniska undersökningen under sommaren 2018.

Vatten
Geohydrologiska förhållanden
Avrinningen sker från höjdryggen i sydöstra delen av planområdet mot Hyvelgränd. Slutlig
recipient är Luleå älv som ligger ca 400 meter väster om planområdet. Se bild skyfallsanalys
och flödesriktning på följande sida.

Dagvatten
Detaljplanens genomförande innebär att mark som tidigare var naturmark med naturlig infiltration av dagvatten delvis kommer att bearbetas och hårdgöras. Detta påvekar framförallt
dagvattnets mängd och delvis även flödesriktning.
Kvartersmarken för bostäder sluttar från sydost till nordväst. Det finns i dagsläget inga
dagvattendiken intill gatorna vilket innebär att dagvattnet som inte infiltrerats i marken leds
efter gatorna till dagvattenbrunnar. Dagvattenledningar i Hyvelgränd (i nordväst) och Stickvägen (i norr) har inte kapacitet att ta emot ökade dagvattenflöden.
Dagvatten ska så långt det är möjligt omhändertas och fördröjas inom fastigheten. Eftersom
det sannolikt finns ytligt berg inom planområdet kan möjlighet till naturlig infiltration vara
begränsad. Dagvattenutredning tas fram under sommaren 2018. Planhandlingarna kompletteras med beskrivning av dagvattenhantering till granskningsskedet.
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Skyfallsanalys och flödesriktning vid 200-års regn.

Kulturmiljö/kulturarv
Historik
Norrbottens fältjägarkår och Norrbottens regemente hade sin övningsplats på Notviken
under åren 1883-1907. 1907 byggde Statens Järnvägar (SJ) järnvägsverkstäder vid Notviken,
med anslutning till Malmbanan.
Under 1960-talet byggdes Notviken ut med villor mellan Mjölkuddsvägen och Bodenvägen,
i samband med att den nya stadsdelen Mjölkudden byggdes. Väster om Mjölkuddsvägen
byggdes flerbostadshus i kvarteret Kristallen (Tuna). Samtidigt byggdes Notvikens industriområde, Notviksstan, mellan Bodenvägen och Malmbanan, se områdesnamn under avsnitt
Gatunät.

Historisk foto 1940-tal. Planområdet markerat med röd linje.
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Byggnad inom planområdet som inte finns kvar.

Inom planområdet har det tidigare funnits en byggnad som nu är riven. Byggnaden fanns på
marken som var planlagd för allmänt ändamål, intill Stickvägen.

Fornlämningar
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet eller i dess omgivning. Om vad som
misstänks vara en fornlämning påträffas under grävning eller byggnation ska arbetet omedelbart avbrytas och anmälan om eventuell fornlämning ska göras till länsstyrelsen. Fornlämningar är skyddade enligt Kulturmiljölagen.

Landskapsbild och stadsbild
Notvikens bebyggelse är placerad på ömse sidor om huvudgatan Mjölkuddsvägen och
består mest av mindre villor. Sydväst om planområdet ligger ett flerbostadsområde med
lägenheter i tre våningar, kallat Tunastigen. Norr om Tunastigen ligger Gamla Notviken där
arbetarbostäder till järnvägsarbetarna byggdes i början av förra sekelskiftet. Området har
därefter förtätats främst under 1960- och 70-talet. Villaområdena från 1960-talet med småvillor och kedjehus placerades främst på östra sidan av Mjölkuddsvägen, där även grönområdet med aktuellt planområde ligger. Se karta med områdesnamn och gatunamn under
rubriken Gatunät.
I och med att ett sedan tidigare obebyggt område ska exploateras med höjder motsvarande
två till tre våningar kommer en skillnad i landskapsbilden upplevas. Ny bebyggelse är
anpassad i höjd och utformning till skogen och omkringliggande fastigheter. Ny bebyggelse
kommer bli väl synlig från intilliggande gång- och cykelväg samt från Hyvelgränd, Stickvägen och Mjölkuddsvägen.

Bebyggelse och gestaltning
Bebyggelse
Bebyggelsen närmast planområdet utgörs dels av mindre kedjehus, dels av frilliggande villor
i 1 till 1 1/2-plan. De flesta villor har tegelfasader i olika bruna nyanser, antingen helt i tegel
eller kombinerat med trä. Träfasaderna var ursprungligen målade i dova nyanser men är nu
målade i olika kulörer.
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Bostadshus som angränsar till planområdet. Bild ovan med 1 1/2-planshus längs Stickvägen och bild
nedan med 1-planshus längs Hyvelgränd.

Planområdet är i dagsläget obebyggt. I detaljplan möjliggör användningsbestämmelsen [B],
bostäder, för ny bostadsbebyggelse. 7-8 flerbostadshus med totalt 36-48 lägenheter i storlek
2:or till 4:or planeras i området.
Ny bebyggelse ska upplevas samspela med naturen och naturmarken ska behållas i så stor
utsträckning som möjligt. Bebyggelsen och markanläggningarna ska anpassas till befintliga
höjder.
Byggrätten medges i den mellersta delen av planområdet, på så kallad kvartersmark, inom
ett område som är ca 10 000 kvm stort. Inom detta område tillåts maximal exploateringsgrad
uppgå till 30 % av fastighetsarean. Varje huvudbyggnad får vara max 350 m2 BYA.
Inom område för tillkommande bebyggelse får huvudbyggnaderna för bostäder ha maximalt
tre våningar [III]. Två huvudbyggnader närmast Hyvelgränd begränsas till maximalt två
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Maximalt våningantal

våningar för att höjdmässigt anpassas till befintliga enplanshus [II], se bild ovan. Byggnadernas höjd regleras även med bestämmelse om högsta nockhöjd. Eftersom markhöjden inom
planområdet varierar anges högsta nockhöjd i meter över nollplan. Högsta tillåtna takvinkel
är 15 grader.
Eftersom byggnaderna ska samspela med naturen är val av fasadmaterial och färgsättning
avgörande för hur byggnaderna upplevs i omgivningen. Träfasader i matta, dämpade naturnära kulörer i en varm färgskala enligt illustration nedan gör att byggnaderna samspelar
med naturen. Byggnaderna ska uppföras med träfasad och målas i varma rödbruna kulörer
vilket avses omfatta ett spann av varma röda, ockragula, bruna och varmgrå kulörer. Detta
regleras med bestämmelse [f1] på plankarta. Vegetationsklädda tak är ett annat ett sätt att
gestaltningsmässigt återkoppla till naturens grönska. Detta regleras dock inte i detaljplanen.

Illustration från bidraget till markanvisningstävlingen, Lindbäcks och Nordmark&Normark.
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Infart till planområdet sker från Hyvelgränd och Stickvägen. Utfartsförbud har lagts på delar
av fastighetsgränsen för att styra utfarternas placering. Mot vägområdet för Hyvelgränd
och Stickvägen har ett 4,5 meter brett område försetts med så kallad prickmark. Inom detta
område får marken inte förses med byggnad, men vägar och parkeringar får anläggas. Inom
detta område finns träd som ska bevaras. De skyddas genom bestämmelse Marken är avsedd
för träd [n1] samt Marklov krävs för trädfällning [a1].
Den del som är avsedd för parkering och miljöhus har försetts med så kallad kryssmark.
Inom detta område får endast komplementbyggnader uppföras, exempelvis förråd och miljöhus för sophantering.
Carports får inte uppföras inom planområdet. Naturen och terrängen ska bevaras så långt
det är möjligt. Kvaliteter som eftersträvas är bland annat naturnära och terränganpassade
byggnader samt att vissa siktlinjer bevaras mellan Hyvelgränd/Stickvägen och skogsområdet. Bebyggelsen ska samspela med naturen och en viktig boendekvalitet är kontakten med
naturen för både boende i närliggande kvarter och framtida boende i kvarteret Bågsågen, det
är därför viktigt att det finns utrymme mellan byggnaderna. Om carports uppförs kommer
dessa dominera intrycket från Hyvelgränd/Stickvägen och planområdet uppfattas som tätare
bebyggt, vilket motverkar målsättningen för platsen.
Vid gång- och cykelvägen väster om planerade bostadshus har gränsen mellan vägområdet
och kvartersmarken, tillika föreslagen fastighetsgräns, placerats så att befintliga ledningar,
ledningsrätter samt snöupplag ryms inom vägområdet. Byggnader får inte uppföras närmare
än 1 meter från fastighetsgräns mot vägområdet för gång- och cykelvägen samt 4,5 meter
mot villagata och naturmark.
Nivåskillnader inom kvartersmarken gör att viss schaktning och släntning kan komma att
krävas för att uppföra byggnaderna enligt de tillgänglighetskrav som ställs i BBR (Boverkets
byggregler). All schaktning och släntning ska ske inom egen fastighet.

Ljusförhållanden, skuggbildning
Befintlig bebyggelse ligger norr om planområdet och skuggas i dagsläget av stora tallar inom
planområdet. Planerad bebyggelse kommer inte medföra att befintliga bostäder skuggas mer
än i dagsläget då maximal byggnadshöjd understiger de skuggande trädens höjd. För de
befintliga byggnaderna längs Hyvelgränd och Stickvägen kan planerad bebyggelse innebära
mindre skuggbildning då skogen delvis kommer att avverkas för att ge plats till nya byggnader.

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).
I detaljplanen finns utrymme för anordnande av gemensamma uteplatser inom kvartersmarken.

Lek
Enligt kommunens riktlinjer bör en lekplats finnas inom 300 meter från bostaden. Ca 200
meter norr om planområdet finns en närlekplats, dvs en mindre lekplats för barn 0-6 år. Där
finns även en mindre fotbollsplan och gräsytor att leka på. I området (inom 300 meter) finns
dessutom en skola där barn kan leka på sin fritid.
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Rekreation och friluftsliv
Det finns fina miljöer för rekreation i området. Dels grönområdet direkt söder om planområdet, dels strandområdet längs med Luleälven som sträcker sig mot centrum i sydost och
Storheden i nordväst.

Offentlig och kommersiell service
Planområdet ligger ca 1,5 km från Mjölkudden centrum, ca 4 km från Luleå centrum och ca
3 km från Storhedens handelsområde. Närmaste skola, Borgmästarskolan med åk förskoleklass till åk 3 ligger ca 200 meter från planområdet. I samma byggnad finns även Borgmästarens förskola. Tunaskolan med åk 4-9 ligger ca 600 meter från planområdet.

Trafik
Gatunät

Karta över gatunätet i området. Plangräns illustrerad med röd linje.
Hastigetsgräns:

Gång- och cykeltrafik
Kommunala gång- och cykelvägar mot centrum, Porsön och Storheden angränsar till området. Gång- och cykelvägarna är delvis separerad från biltrafik. Längs med Hyvelgränd och
Stickvägen hänvisas gång- och cykeltrafiken till villagatan.
Planförslaget påverkar inte befintligt gång- och cykelvägnät på betydande sätt.
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Biltrafik
Planområdet angränsar till Hyvelgränd och Stickvägen som båda är återvändsgator. Planområdet kan därmed angöras både från Hyvelgränd och Stickvägen. Hyvelgränd nås via Mjölkuddsvägen som utgör huvudgata genom Mjölkudden och Notviken. Stickvägen nås via
Notviksvägen som i sin tur nås via Mjölkuddsvägen.
Detaljplanens genomförande kommer påverka antalet fordonsrörelser framförallt på Hyvelgränd. I dagsläget finns det sju bostadsfastigheter samt en el-central som angörs via eller
angränsar till Hyvelgränd. Om man räknar fyra fordonsrörelser per dygn/bostad blir det 28
fordonsrörelser längs Hyvelgränd, vilket gör gatan till mycket lågt trafikerad. Den delen av
Stickvägen som angränsar till planområdet har ungefär samma antal fordonsrörelser, dvs
även den är mycket lågt trafikerad.
Eftersom angöring via Stickvägen innebär drygt 600 meter längre sträcka från Mjölkuddsvägen till planområdet än angöring via Hyvelgränd så beräknas större delen av boende i
planområdet angöra sina bostäder via Hyvelgränd.
Området ligger inom gång- och cykelavstånd till Luleå centrum, en busshållplatsen ligger intill planområdet och kollektivtrafiken har god turtäthet vilket medför att behovet av bil minskar. Enligt beräkning av parkeringsbehovet, se rubrik Parkering nedan, behövs 40 bilparkeringar för de tillkommande bostäderna. Enligt antagandet ovan om fyra fordonsrörelser per
dygn genererar det 160 fordonsrörelser per dygn.
Antalet fordonsrörelser på Hyvelgränd kommer öka markant eftersom gatan idag är så lågt
trafikerad. Ökningen beräknas dock inte medföra någon betydande påverkan för boende då
bedömt antal fordonsrörelser totalt sett är relativt lågt för en villagata samt att hastigheten på
villagatan är låg.
Stickvägen och Hyvelgränd är återvändsgator. Det finns ett stort antal bostäder längs Notviksvägen som genom passage över Hyvelgränd/Stickvägen får en kortare körsträcka till
Mjölkuddsvägen. Det är därför viktigt att gatan inom kvartersmarken som ska anslutas till
både Hyvelgränd och Stickvägen tydligt utformas så att den inte kan misstas för en del av
villagatan. Detta kan göras genom avvikande markbeläggning, exempelvis grus eller markplattor.

Kollektivtrafik
Planområdet ligger bredvid busshållplats som trafikeras av tre lokaltrafiklinjer. Tillgängligheten till kollektivtrafik bedöms vara mycket god.

Parkering
Parkeringsbehovet ska lösas inom fastigheten i enlighet med kommunens gällande parkeringsnorm - Luleå kommuns parkeringsnorm för cykel och bil (antagen av Kommunfullmäktige 2016-04-04). Parkringsnormen anger 9 bilplatser och 25 cykelplatser per 1000 m2 BTA för
flerfamiljshus i zon 2.
Detaljplanen medger byggrätt för två 2-våningshus och fem 3-våningshus om byggytan är
350 m2 för vardera byggnad. Det ger totalt 6650 m2 BTA och innebär enligt gällande parkeringsnorm 60 bilplatser och 166 cykelplatser.
Avståndet mellan planområdet och Luleå centrum är ca 4 km, vilket ger goda förutsättningar
till andra färdmedel än bil. Ett huvudstråk för gång- och cykletrafik går efter Mjölkuddsvägen och vidare till Luleå centrum. Planområdet ligger i direkt anslutning till busshållsplats
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med god turtäthet. Sträckan trafikeras av Luleå lokaltrafik. Med dessa förutsättningar bedöms behovet av antalet bilplatser minska till 6 platser per 1000 m2 BTA. Det innebär 40
bilplatser. Parkeringsplatser för cykelparkering enligt parkeringsnormen är ett lägsta tal och
kommunen är positiv till att fler cykelparkeringar skapas än vad som anges enligt normen.
Bilparkering ska uppföras i angränsning till Hyvelgränd och Stickvägen på utpekad yta med
prickmark/korsmark, se bild nedan. Detta område inrymmer ca 40 bilplatser.
Cykelparkering ska uppföras i anslutning till huvudbyggnader gärna med väderskydd och
möjlighet att låsa fast cykel på ett tryggt sätt.

Illustration som visar platser för bil- och cykelparkering.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Den planerade bebyggelsen ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Värmeförsörjning
Den nya bebyggelsen ska anslutas till det kommunala fjärrvärmenätet.

El/Tele/IT
Ledningar för el, tele och bredband finns i området.
Luleå Energi AB har en el-central på fastigheten Notivken 4:8 inom planområdet. Marken är
avsedd för tekniska anläggningar [E].

Avfallshantering
Avfallshantering ska ske i enlighet med Luleå kommuns renhållningsföreskrifter.
Möjlighet finns för renhållningens fordon att köra igenom planområdet och på så sätt und-
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vika backande fordon. Miljöhus för sophantering placeras efter gatan inom kvartersmarken,
se bild ovan.

Brandskydd
Gällande brandskyddsföreskrifter ska följas. Markbrandposter placeras med 200 meters mellanrum. Räddningsfordon ska kunna ställas nära byggnaderna för att utgöra utrymningsväg.
Där Räddningstjänsten inte utgör alternativ utrymningsväg ska byggnaderna utformas med
särskilda tekniska lösningar för att säkra utrymning.

7.

Konsekvenser

Tillgänglighet
Planområdet sluttar från sydost till nordväst, med en höjdskillnad på 11 meter från lägsta till
högsta punkt. Inom kvartersmark för bostäder ligger marknivån som lägst +12,5 meter och
som högst + 16,0 meter vilket ger en höjdskillnad på 4,5 meter.
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 Notviken innebär fler människor som rör sig i området. Detta kan bidra
till ökad trygghet genom närvaro av människor.
Möjligheten för närboende att nyttja den del av grönområdet som planläggs för bostäder
försvinner. Allmänhetens tillgång till grönområdet som kvarstår säkerställs genom allmän
platsmark [NATUR].

Hälsa och säkerhet
Trafikbuller
En trafikbullerutredning har tagits fram under våren 2018. Av beräkningarna framgår att
den ekvivalenta trafikbullernivån som högst blir 58 dBA, vilket är lägre än riktvärdet som är
60 dBA. Den maximala nivån blir som högst 74 dBA, vilket är högre än riktvärdet som är 70
dBA.
Byggnaden närmast Mjölkuddsvägen påverkas av maximal ljudnivå mellan 70-74 dBA på
fasad som vetter mot vägen.
Uteplatser/balkonger kan placeras där den maximala ljudnivån är högst 70 dBA och den
ekvivalenta ljudnivån högst 50 dBA. Dessa nivåer överskrids på minst en fasad för samtliga
byggnader. De lägenheter vars uteplats/balkong ligger inom överskridna riktvärden ska ha
tillgång till gemensam uteplats i marknivå, detta kan tillskapas på samtliga innergårdar.

Transporter av farligt gods och andra riskfaktorer
Transporter av farligt gods förväntas ske efter Bodenvägen som är primär väg för transporter
av farligt gods enligt Trafikverkets rekommendationer. Det är ca 200 meter mellan Bodenvägen och planerad ny bebyggelse i planområdet. Risk för skador på människor eller byggna-
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der inom planområdet vid olycka med farligt gods bedöms vara mycket låg.

8.

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 den kan då ändras eller upphävas
utan att rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas.

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

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen ska inom kvartersmark avverka den skog som i samråd med exploatören och
trädgårdstekniker bedöms lämplig till förmån för byggnader och markanläggningar.
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Den allmänna platsen är
mark planlagd som [GATA], [CYKEL] och [NATUR].

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Vid genomförande av detaljplanen ska del av fastigheten Notviken 4:40 avstyckas och ny
fastighet för kvartersmark bildas. Kommunen ansöker om och bekostar avstyckning av det
markanvisade området med avgränsning enligt förslag i denna detaljplan.

Ekonomiska frågor
Planekonomi och exploateringsavtal
Detaljplanearbetet regleras som en del i markanvisningen. Exploatören erlägger avgift för
lagfart, bygglov, planavgift, elanslutning, anslutning till fjärrvärmenätet, VA-anläggningsavgift mm. enligt gällande taxor. Kvartersmarken inom planområdet överlåts genom försäljning till exploatören.

Markanvisning
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. I avtalet framgår att markanvisat område
är ca 10 000 kvm och att exakt avgränsning av området ska läggas fast i detaljplan.
Exploatören ska planera projektet så att naturmarken behålls i så stor utsträckning som möjligt och bebyggelsen ska anpassas till befintliga höjder.
Avtalet villkoras att gälla under förutsättningen att byggherren påbörjar byggnation i väsentlig omfattning senast två år efter att detaljplanen vunnit laga kraft.

Tekniska frågor
Exploatören ansvarar för utredningar som kan komma att krävas i samband med bygglov.
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9.

Medverkande i projektet

Detaljplanen har tagits fram av Stadsbyggnadsförvaltningen i samarbete med andra kommunala förvaltningar och exploatören Lindbäcks Boende AB. Medverkande arkitekt har varit
Nordmark & Nordmark. Bullerutredningen har tagits fram av Tyréns.
Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering 2018-05-18

AnneLie Granljung				
Planchef					

Mia Sundström
Planarkitekt
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