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Planändringens syfte och huvuddrag

Syftet med planändringen är att ge de nödvändiga förutsättningarna för att kunna genomföra intentionerna i gällande detaljplan (PL453). Detaljplanen ska ge möjlighet att uppföra ett
vård- och omsorgsboende med 144 platser, som uppfyller alla målsättningar för verksamheten. Den föreslagna ändringen är helt i enlighet med syftet för den gällande detaljplanen.
Detaljplaneändringen avser kvarteret Anoraken i stadsdelen Kronan. Kvarteret utgör den del
av fastigheten Kronan 1:1 som ska överlåtas till Hemsö för ett nytt vård- och omsorgsboende.
Gällande detaljplan tillåter bostäder (vård- och omsorgsboende) i fyra våningar och fem
våningar endast på den del av kvarteret som gränsar till gatan. Denna uppdelning och
begränsning av höjdbestämmelserna förhindrar ett optimalt utnyttjande av kvarteret utifrån
den tänkta verksamheten. Höjdbestämmelserna ändras därför så att fem våningar kan til�låtas över hela kvarteret. Detta möjliggör ett vård- och omsorgsboende som blir funktionellt,
användbart och attraktivt både för personal och för brukare.
Ändringen innebär att planbestämmelsen om högsta nockhöjd 18 meter utgår och ersätts
av en bestämmelsen om högsta nockhöjd 20 meter, som då gäller över hela kvarteret. Planbestämmelsen om högsta antal våningar IV (fyra våningar) utgår och ersätts av en bestämmelsen om högsta antal våningar V (fem våningar). Efter ändringen ska högsta nockhöjd 20
meter och högsta antal våningar V (fem våningar) gälla över hela kvarteret.
Planändringen innebär inte någon förändrad markanvändning. Frågan om markens lämplighet för bostäder är redan utredd.
Detaljplanen handläggs enligt reglerna för begränsat standardförfarande. Planändringen kan
då antas av Stadsbyggnadsnämnden, under förutsättning att detaljplanen inte innebär några
ekonomiska åtaganden för kommunen och inga skriftliga erinringar har framförts under
samrådstiden.
Kronanområdet är utpekat som framtida expansionsområde för tätorten. Området planeras
för att inrymma bostäder, service och verksamheter.
Detaljplanen för del av Kronan, del av Kronan 1:1, Kronan 1:5 och Logementet 1(Kronandalen) vann laga kraft i juli 2017.

Planområdets läge och areal

Planändringen omfattar ett av kvarteren i mitten av Kronandalen, kvarteret Anoraken. Se
figur 1. Kvarteret avgränsas i norr av parkmark och i väster av naturmark (Lulsundsberget). I
söder gränsar kvarteret mot kvarteret Raggsockan och i öster mot Krondalsvägen.
Markytan som berörs av planändringen har en area av 0,6 hektar.
Marken ägs av Luleå kommun.

3

Gällande detaljplan anger markanvändning B1, C och P1 (vård- och omsorgsboende, centrumverksamhet och parkeringshus) för den aktuella fastigheten. Byggnadens höjd regleras
genom högsta nockhöjd som är 18 respektive 20 meter (högre mot Krondalsvägen). Högsta
antal våningar anges till fyra respektive fem våningar. Se figur 2.
Utredningar och skissförslag har visat att en byggnad för vård- och omsorgsboende med 144
rum behöver uppföras i minst fem våningar för att bli optimalt ur ett verksamhetsperspektiv.
Gällande detaljplan tillåter fem våningar endast mot gatan och därför behöver en justering
av högsta tillåtna våningsantal och nockhöjd göras.

Planförfarande och tidplan för planarbetet

Ändringen handläggs i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900). Ändringen av detaljplanen bedöms kunna genomföras enligt reglerna för begränsat standardförfarande. Den förenklade processen innebär endast ett samråd. Samrådskretsen kan begränsas till länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och kända sakägare inom det område som berörs av ändringen.
Enligt en preliminär tidplan, kan ändringen ställas ut för samråd under vintern 2017/2018
och antas av stadsbyggnadsnämnden under våren 2018.
Luleå kommunfullmäktige har fattat ett beslut om markanvisning till Hemsö för ett vårdoch omsorgsboende inom Kronandalen. Därefter har ett ramavtal tecknats mellan Luleå
kommun och Hemsö. Ett marköverlåtelseavtal ska upprättas mellan parterna.
Syftet med planändringen innebär inte att antalet bostäder ökar och inte heller att fastighetens area utökas.

Handlingar
Planändringen
I ändringen ingår följande handlingar:
• Plankarta med bestämmelser för detaljplan, PL 453, redovisad med ändring av bestämmelser.
• Planbeskrivning till ändringen (denna handling)
• Planbeskrivning för detaljplan, PL 453
Av ovanstående handlingar är det endast plankartan och planbestämmelserna som är juridiskt bindande. Handlingarna ska läsas tillsammans med gällande plan; Detaljplan för del av
Kronan, del av Kronan 1:1, Kronan 1:5, och Logementet 1, Kronandalen (PL 453).
Övriga handlingar:
• Fastighetsförteckning
• Granskningsutlåtande

Handlingar efter laga kraft
• Plankarta PL 453_1
• Planbeskrivning PL 453_1
• Planillustration PL 453_1
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Tidigare ställningstaganden
Planer
Översiktsplan
Enligt Luleå kommuns översiktsplan, antagen i maj 2013, är Kronan utpekat som framtida
expansionsområde för tätorten för både bostäder, service och verksamheter. Detta planförslag överenstämmer med intentionerna i översiktsplanen.

Fördjupad översiktsplan 2004
För Kronan gäller även ”Fördjupad översiktsplan för Kronanområdet” (FÖP) som antogs av
Kommunfullmäktige 2004-04-26. Den gäller fortfarande, tillsammans med översiktsplanen
från 2013.

Detaljplaneprogram för planområdet
Ett detaljplaneprogram för del av Kronan har upprättats och godkänts av Kommunfullmäktige den 27 mars 2012 (Program Detaljplan för del av Kronan 1:1 m fl. 2012).

Kvalitets- och gestaltningsprogram
Ett Kvalitets- och gestaltningsprogram för Kronandalen antogs av Kommunfullmäktige i
december 2015.

Figur 1. Gällande plankarta för Kronandalen, detaljplan PL 453. Röd linje markerar det område som
berörs av planändringen.
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Detaljplan
Gällande detaljplan, PL 453 (laga kraft juli 2017) upprättades i syfte att möjliggöra för exploatering och utveckling av en ny stadsdel i Luleå. Detaljplanen möjliggör drygt 2200 bostäder,
samt ytor för verksamhetslokaler, samhällsservice, gator, park, natur, m.m.

Kommunala beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-11-20 § 332 att ge stadsbyggnadsnämnden
i uppdrag att ändra gällande detaljplan för del av Kronan, Kronan 1:1, Kronan 1:5 och Logementet 1 (Kronandalen).

Bedömning av betydande miljöpåverkan
En miljöbedömning enligt plan- och bygglagen och MKB-förordningen har gjorts av Luleå
kommun 2015-12-11. Planändringen bedöms inte medföra risk för betydande miljöpåverkan
och därför behöver inte en särskild miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Samråd med Länsstyrelsen har skett i samband med samrådet. Länsstyrelsen delar
kommunens bedömning.

Konsekvenser av ändringen

Gällande detaljplan vann laga kraft 19 juli 2017. Detaljplanen möjliggör exploatering och
utveckling av en ny stadsdel i Luleå. Detaljplanen tillåter allmän platsmark i form av gator,
torg, gång- och cykelvägar, park och naturmark. Kvartersmarken omfattar bostäder, centrumverksamhet, parkeringshus, tekniska anläggningar, samt områden för idrott och förskola/skola.

Figur 2. Utsnitt ur gällande plankarta för detaljplan PL 453. Röda kryss markerar planbestämmelser
och gränser som utgår. Fem våningar och nockhöjd 20 meter ska gälla över hela kvarteret.
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Planändringen innebär inte någon förändrad markanvändning. Konsekvenserna av ändringen kommer inte att innebär någon omgivningspåverkan i form av t.ex. ökad trafik. Den
tillåtna höjden på bebyggelsen och tillåtet våningsantal förändras, vilket kan innebära något
ökad skuggbildning på innergården. Höjdbestämmelser på den del av bebyggelsen som
gränsar mot gatan kommer inte att förändras genom ändringen. Antalet boende kommer att
vara detsamma som i gällande detaljplan.
Ändringen genomförs på gällande detaljplan. Det innebär att nuvarande detaljplanehandlingar fortsätter att gälla samt med ändringen när beslut om antagande vunnit laga kraft.

Detaljplanens genomförande
Organisatoriska frågor
Genomförandetid
För gällande detaljplan, PL 453, går genomförandetiden ut den 19 juli 2032. Genomförandetiden för denna planändring får efter laga kraft samma genomförandetid och tidpunkt som
underliggande detaljplan, PL 453.

Information
Ändringen är genomförd med gällande lagstiftning, plan- och bygglagen från 2 januari 2015,
(2010:900). Varje bestämmelse som används ska ha stöd av och kunna hänvisa till en paragraf
i 4 kap. PBL.

Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering 2018-01

AnneLie Granljung			
Planchef				

Annika Ohls
Planarkitekt
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