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Historik och bakgrund

Kronanområdet var tidigare luftvärnsregemente 7:s område. LV 7 etablerades i Luleå under
andra världskriget och byggdes därefter ut på mark som tidigare var jordbruksmark.
Militärens verksamhet omfattade ett stort markområde med många olika anläggningar,
byggnader, skjutbanor och försvarsanläggningar av olika slag. Försvarets verksamhet i området påbörjades 1942 och avslutades 1993 när LV 7:s verksamhet blev en del av Norrlands luftvärnsregemente i Boden. Efter flytten övertog kommunen den statliga marken och samtliga
byggnader och anläggningar. Kronanområdet förvaltades direkt efter övertagandet genom
ett helägt kommunalt bolag, Luleå Kulturby AB.
Det kommunala bolaget Luleå Kulturby AB upphörde år 2000. Verksamheten och ansvaret
för mark, infrastruktur och anläggningar överfördes till fastighetsavdelningen inom tekniska
förvaltningen, Luleå kommun.
Planeringen av Kronan har pågått i många år. En fördjupad översiktsplan för Kronanområdet antogs 2004. En vision för hela Lulsundsberget inklusive Kronanområdet togs fram 2005.
År 2012 godkändes ett detaljplaneprogram för Kronandalen. Arbetet med denna detaljplan
påbörjades under hösten 2015.
I dag finns ungefär 650 bostäder med 1500 boende inom hela Kronanområdet (Östra Kronan,
Kronanbacken, Kronanhöjden, samt Lulsundsberget). Samtidigt med denna detaljplan pågår
också arbetet med ny detaljplan för Kulturbyn och ett detaljplaneprogram för Kronanvägen.
När hela Kronanområdet om ungefär 10-15 år är fullt utbyggt kommer det totalt att inrymma
ca 7000 invånare, varav ca 4500-5000 boende i Kronandalen.

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för exploatering och utveckling av en ny
stadsdel i Luleå. Detaljplanen är utformad med viss flexibilitet för att tillåta en utveckling
under en längre tid. Området kommer att byggas ut i etapper, under åtminstone 10-15 år
framöver.
Målet är att skapa förutsättningar för en attraktiv och hållbar stadsdel med stadsmässig karaktär och god arkitektur. Med ”stadsmässig” avses bland annat en tät kvartersstruktur med
halvslutna kvarter, entréer mot gatan, en gestaltad miljö, samt tydliga gränser mellan offentliga rum och privat mark.
Kronandalen ska ha karaktären av en ”naturstad” med höga ambitioner avseende hållbart
byggande och goda kopplingar till omgivande natur- och friluftsområden. Stadsdelen ska
utformas för att främja gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik.
Detaljplanen möjliggör en tät kvartersstruktur med ca 2200 bostäder, samt ytor för verksamhetslokaler, samhällsservice, m.m. Bebyggelsen ska vara blandad med olika boendetyper och
funktioner. Planförslaget tillåter flerbostadshus i fyra till sex våningar och radhus i högst tre
våningar. Lokaler för verksamheter och service ska inrymmas i bottenvåning mot torg och
huvudgata. Centrumverksamheter möjliggörs i samtliga kvarter med flerbostadshus. Inga
parkeringsytor på mark ska finnas, förutom några platser för korttidsparkering för besökare
längs huvudgatorna. All boendeparkering ska inrymmas i gemensamma parkeringshus.
Stadsdelen ska också innehålla en friliggande förskola och ett vård- och omsorgsboende samt
mark för allmänt ändamål; gator, torg och park.
Planområdet är idag till stora delar obebyggt, men det finns idag en sammanhängande
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gatustruktur samt ett antal byggnader för verksamheter. Inom området finns lämningar från
försvarets tidigare verksamhet, bl a garage, förråd och skjutvallar. Luleå kommuns återvinningscentral och återvinningsmarknad bedriver idag sin verksamhet i området. Kommunens
drift- och underhållsavdelning har en anläggning för kommunal teknisk service vid Bensbyvägen, ”Logementet”. Utöver dessa verksamhetsområden består planområdet främst av
öppna gräsytor som avgränsas av mindre skogsdungar. Längs med Lulsundsbergets sluttning och inom planområdets sydöstra del finns större sammanhängande skogsstråk.
Planområdet angränsar till Kulturbyn där ett flertal pågående verksamheter är lokaliserade,
samt till bostadsbebyggelse på Lulsundsberget, vid Logementsvägen och Kronanbacken.
Detaljplanen omfattar en befintlig byggnad som är klassad som kulturhistoriskt värdefull
- byggnad C7, före detta motorverkstad. Denna byggnad föreslås bevaras och skyddas i
planförslaget.
Endast vissa delar av marken inom planområdet är tidigare planlagd. Marken ägs av Luleå
kommun och kommer att fördelas och säljas till byggherrar genom markanvisning.
Detaljplanen möjliggör en huvudgata, lokalgator och gångfartsgator med fyra entréer till
området. Stadsdelen kopplas ihop med omgivande gång- och cykelvägnät. Det ska vara lätt
att färdas till och från och inom stadsdelen till fots eller med cykel. Kopplingarna till omgivande natur- och friluftsområden är viktiga att utveckla och bevara. Detta möjliggörs i planförslaget genom gröna passager och tydliga stråk till och genom området.

Planområdets läge och areal

Planområdet är en del av Kronanområdet i Luleå. Planområdet omfattar Kronandalen som
ligger strax norr och öster om Lulsundsberget, ca 2 km nordost om Luleå centrum. Området
avgränsas norrut av Bensbyvägen, västerut av bebyggelsen vid Logementsvägen. Avgräsningen i söder utgörs av Lulsundsberget och Kulturbyn och i öster av gång- och cykelvägen
vid Kronanbacken. Skogsområdet på Lulsundsbergets västra och norra sluttning ingår i
planområdet som naturmark.
Planområdets totala area är ca 39 hektar.

Planförfarande och tidplan för planarbetet

Detaljplanen upprättas med så kallat utökat planförfarande enligt Plan- och bygglagen (PBL
2010:900), 4 kap. 11a §. Detta innebär att planförslaget ska kungöras och samrådas under
minst tre veckor.
Detaljplanen har varit utställt för samråd i oktober-november 2016 och för granskning i februari 2017. Beslut om antagande av detaljplan förväntas kunna ske i juni 2017 och detaljplanen kan då vinna laga kraft i juli 2017.

Handlingar
Planhandlingar
Planhandlingarna består av en plankarta med planbestämmelser och illustration samt en
planbeskrivning (denna handling).
Plankartan och planbestämmelserna är juridiskt bindande. Planbeskrivningen och illustrationskartan utgör komplement till plankartan och planbestämmelserna, men saknar egen
rättsverkan.
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Övriga handlingar
Under planarbetet har dessutom följande handlingar upprättats:
• Grundkarta
• Fastighetsförteckning
• Miljökonsekvensbeskrivning av detaljplan för Kronandalen, (bilaga till detaljplanen).
Följande dokument utgör underlag till detaljplanen. De finns att hämta på Luleå kommuns
hemsida (www.lulea.se):
• Planprogram, ”Program Detaljplan för del av Kronan, del av Kronan 1:1, m fl” 2012
• Kvalitets- och gestaltningsprogram för Kronandalen 2015

Utredningar och underlag
Ett flertal utredningar har använts som underlag för detaljplanearbetet. Dessa dokument
finns att hämta på Luleå kommuns hemsida (www.lulea.se):
• PM Geoteknik, Kronandalen geoteknik, gator VA (WSP 2016-01-22)
• Kronandalen geoteknik, gator VA, Markteknisk undersökningsrapport (WSP 2016-01-22)
• PM Geoteknik Kronandalen markanvisningsetapp 1 (WSP, 2016-04-06)
• PM Geoteknik Kronandalen markanvisningsetapp 3&4 (WSP, 2016-04-18)
• Strategi för arbete med förorenade massor (Golder Associates AB, 2016-05-02)
• Miljöteknisk markundersökning Kronandalen (Golder Associates AB, 2016-09-30)
• Kronandalen, uppföljande provtagning av vatten (Golder Associates AB, 2016-12-15)
• Dagvattenutredning (Ramböll, 2014-10-24)
• PM kompletterande dagvattenutredning (Sweco 2017-01-11)
• Trafikprognos, trafikanalys (Ramböll Sverige AB 2016-09-22)
• Trafikbullerutredning (Ramböll Sverige AB 2016-09-21)
• Utredning förskoleplacering Kronandalen (MAF Arkitektkontor AB, 2016-09-13)
• Utredning förskoleplacering Kronandalen, PM Komplettering med ändrade förutsättningar. (MAF Arkitektkontor AB, 2016-09-14)
• Skuggstudie Kronandalen (Luleå kommun, 2016)
• PM Luftkvalitet Kronandalen (Luleå kommun, 2016)
• PM Utbredning av sulfidjord (WSP Samhällsbyggnad, 2017-01-31)
• PM Potentiell påverkan av sulfidjord (WSP Environmental Sverige, 2017-01-31)

Tidigare ställningstaganden
Planer
Översiktsplan 2013
Enligt Luleå kommuns översiktsplan, antagen i maj 2013, är Kronan utpekat som framtida
expansionsområde för tätorten för både bostäder, service och verksamheter. Detta planför-
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slag 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.
De områden som anges som ”område för framtida bostäder” i den fördjupade översiktsplanen är numera bebyggda (Kronanhöjden, Östra Kronan och Kronanbacken). Övriga områden anges som ”område för befintliga arbetsplatser” (Logementet, Logementsvägen, f.d.
Gasverket), samt ”område för framtida arbetsplatser” (Studio Kronan, Återvinningscentralen
och Kulturbyn). Dessutom finns ett stråk norr om studion och Återvinningscentralen som
anges som reservområde för bebyggelse. Övrig mark anges som ”område för grönytor, park,
lokalgata, m.m.”

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). Planprogrammet
utgör underlag för att upprätta detaljplaner genom att ange grundläggande förutsättningar
för hur området kan planläggas och byggas ut.
Detaljplaneprogrammet anger följande mål för det framtida Kronan:
• En stadsdel som är levande dygnet runt
• En blandad stad

Figur 1. Rekommendationer för markanvändning. Program Detaljplan för del av Kronan 2012.
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• En stadsdel med god markhushållning och tät bebyggelse
• En stadsdel med lämplig struktur i gator och byggbara kvarter
• God arkitektur
• Ekonomiskt och tekniskt hållbar infrastruktur (VA, fjärrvärme, el, bredband och gator)
• En stadsdel som erbjuder service inom Kronan och även för kringliggande stadsdelar
• En stadsdel med handel i form av närbutik
• Tillräckligt många invånare för att ge förutsättningar för handel och övrig service
• Kronan ska ha en tydlig karaktär
• En miljövänlig stadsdel
Detaljplaneprogrammet för Kronan redovisar en rekommenderad framtida markanvändning
och föreslår en grundläggande struktur för gator, kvartersindelning och grönområden, se
figur 1.
Detta planförslag överensstämmer inte helt och hållet med planprogrammets rekommendationer. I samband med att ett kvalitets- och gestaltningsprogram för Kronandalen togs fram
2015 omarbetades förslaget avseende markanvändning och kvartersstruktur.
Följande avsteg från planprogrammet har gjorts i Kvalitets- och gestaltningsprogrammet och
i detta planförslag:
• Planprogrammet anger att bebyggelse närmast Bensbyvägen bör utgöras av handel,
kontor och verksamheter (HKJ) på grund av trafikbuller. Behovet av bostäder bedöms
vara större än behovet av verksamhetslokaler. Därför ger detaljplanen istället möjlighet
till bostadsbebyggelse längs med Bensbyvägen. Den förelagna kvartersstrukturen med
kringbyggda gårdar och dubbelsidiga lägenheter medför att tillåtna avsteg från gällande
riktvärden för trafikbuller kan uppfyllas.
• Detaljplanen möjliggör något högre bebyggelse (upp till sex våningar) än vad som föreslås i programmet (tre till fem våningar). Byggnader med högst sex våningar tillåts vid
cirkulationsplatsen Krondalsvägen-Kompanivägen. En högre byggnad i detta läge kan
utformas med ett högre våningsantal för att markera platsen. Den valda placeringen gör
att den inte kommer att skugga någon annan byggnad.
• Planprogrammet anger användningen bostad, handel och kontor (BHK) för byggnaden
C7. Detaljplanen föreslår förskola/skola, då detta bedöms vara den bästa platsen för en
placering av förskola. Dessutom möjliggörs bevarande av den kulturhistoriskt värdefulla
byggnaden.
• Stadsdelscentrum har flyttats något norrut, längre in mot mitten av området än vad som
föreslås i programmet. Skälet till detta är att de flesta bostäderna byggs i den norra delen
av området och att den föreslagna placeringen av torget är den mest centrala i området.
• Detaljplanen anger ett lägre parkeringstal för bostäder (0,7 bilparkeringar/bostad) jämfört
med planprogrammets (1-1,5). Kronandalens centrala läge och goda kollektivtrafikförbindelser motiverar ett lägre parkeringstal. Dessutom möjliggörs åtgärder som främjar
alternativa trafikslag och en lägre bilanvändning (t ex bilpooler, cykelpooler, trygga och
tillgängliga cykelförråd).
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• Detaljplanen medger en högre bebyggelsetäthet än vad som föreslås i programmet för att
möjliggöra en mer stadsmässig bebyggelse.
• Planprogrammet föreslår ett bostadkvarter (villor) i 2-3 våningar i nordväst. Dessa har
utgått på grund av låg exploatering i förhållande till investeringskostnader för infrastruktur. Istället föreslås flerfamiljshus och centrumverksamhet i nordostsluttningen längs
Krondalsvägens södra sida.

Övriga program och planeringsunderlag
Kvalitets- och gestaltningsprogram
Ett Kvalitets- och gestaltningsprogram för Kronandalen antogs av Kommunfullmäktige i december 2015. Syftet med Kvalitets- och gestaltningsprogrammet är att verifiera och utveckla
detaljplaneprogrammet samt definiera vilka gestaltningsprinciper och kvaliteter som ska
lyftas fram i områdets framtida utveckling. Det utgör således en komplettering av detaljplaneprogrammet och därmed också ett underlag för detaljplanen.

Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser
Planen berör eller tangerar områden med gällande planer enligt tabellen på nästa sida. Figur
2 visar gällande detaljplaner. 		

PL334

A368

PL328

PL011

A148
PL428

PL326

PL338

PL437
PL416

A263

Figur 2. Gällande detaljplaner. Röda linjer visar gränser för gällande detaljplaner. Källa: Luleå kommun
WebbGIS 2016-09-29. Underlagskarta Geodatasamverkan Lantmäteriet.
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Nr

Namn

Laga kraft

a148

Del av Björkskatan

1958-06-06

a263

Svartövägen

1967-02-10

a368

Svartövägen delen Bodenvägen - Bensbyvägen

1978-02-17

Pl 011

Kv Logementet

1988-10-06

Pl 326

Lulsundsberget, etapp 1

2009-03-26

Pl 328

Kronanbacken

2009-06-28

Pl 334

Kronanbacken, etapp2

2009-06-28

Pl 338

Kulturbyn Förskola/Skola

2010-04-30

Pl 348

Ändring Kronanbacken

2010-11-04

Pl 416

Del av Skurholmen 8:1 m.fl Svartövägen-Kronbacksvägen

2014-06-25

Pl 428

Del av Kronan 1:1, skola och sporthall

2015-09-30

Pl 437

Del av Kronan 1:1, del av Lulsundsberget

2016-06-23

Kommunala beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 11 september 2015 att ge Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för del av Kronan 1:1, Kronandalen.

Riksintressen
Friluftsliv och rörligt friluftsliv
Planområdet berörs av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt miljöbalken 4 kap 2§, (Norrbottens kust och skärgård) och riksintresse för friluftsliv enligt miljöbalken 3 kap 6§. Riksintresset berör ett stort geografiskt område. Kommunens ställningstagande är att peka ut
specifika platser och områden där friluftsvärdena identifierats som höga. Kronandalen har
inte pekats ut som ett område med höga värden för kust och skärgård eller friluftsliv.

Kommunikationer
Planområdet angränsar till Svartövägen som är av riksintresse för kommunikationer (MB 3
kap. 8 §). Syftet med riksintresset är att säkra framkomlighet till Luleå hamn. Framkomligheten längs Svartövägen får därför inte försämras genom exploateringen på Kronanområdet.
Svartövägen är rekommenderad väg för farligt gods. Korsningen Svartövägen/Kronbacksvägen har under 2015/2016 byggts om för att klara av ökade trafikflöden som genereras när
Kronanområdet exploateras, vilket säkerställer att framkomligheten inte försämras.

Totalförsvaret
Kronandalen omfattas av riksintresse för totalförsvaret (MB 3 kap 9 §) med avseende på
att det ligger inom stoppområde för höga objekt (45 meter) samt inom hinderfritt område
skjutfält. Området är inte längre i militärt bruk och skjutbanorna finns inte längre kvar. Detaljplanen medger inte bebyggelse högre än 45 meter och riksintresset påverkas därför inte.
Detaljplanen för Kronandalen bedöms inte påverka berörda riksintressen negativt.
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Strandskydd
Skurholmsfjärdens stränder omfattas av strandskydd. Generellt strandskydd gäller 100
meter från strandlinjen enligt miljöbalken 7 kap. 14 §. Detaljplanens gräns ligger mer än 100
meter från strandlinjen och berörs därför inte av strandskyddsbestämmelserna.

Bedömning av betydande miljöpåverkan
Enligt Plan- och bygglagen, miljöbalken och MKB-förordningen ska alla detaljplaner som
kan antas leda till en betydande miljöpåverkan miljöbedömas. Syftet med miljöbedömningen
är att integrera miljöaspekter och miljöhänsyn i utarbetandet av detaljplanen för att främja en
hållbar utveckling. Behovet av en miljöbedömning utreds i en så kallad behovsbedömning.
Stadsbyggnadsförvaltningen har genomfört en behovsbedömning i samråd med Miljö- och
byggnadsförvaltningen och länsstyrelsen. Länsstyrelsen har 2016-01-21 yttrat sig angående
behovsbedömningen. De delar kommunens uppfattning att det inte kan uteslutas att planens
genomförande kan innebära betydande miljöpåverkan. Därmed ska en miljöbedömning av
detaljplanen genomföras och dokumenteras i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
En särskild miljökonsekvensbeskrivning har upprättats och bifogas som en bilaga till detaljplanen. MKB:ns slutsatser sammanfattas under rubriken ”Miljökonsekvensbeskrivning
- samlad bedömning”.

Detaljplanen

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

Markägoförhållanden
Planområdet berör en del av fastigheterna Kronan 1:1, Kronan 1:5, samt Logementet 1. Marken inom planområdet ägs av Luleå kommun. Den mark som planläggs som kvartersmark
kommer att säljas till olika byggherrar efter markanvisning.

Naturmiljö
Kronanområdet har tidigare utgjort en del av ett sammanhängande naturområde mellan
Ormberget och Lulsundet och Björkskatan i norr samt Skurholmen och Bredviken i söder.
Naturmarkens utbredning minskar i takt med att nya bostadsområden byggs.
De skogsområden som ingår i eller berörs av detaljplanen har främst ett allmänt värde som
närrekreationsområde. Inga kända förekomster av sällsynta eller skyddade arter har identifierats inom planområdet.
Fåglar, djur och växter behöver sammanhängande skogsområden för att kunna förflytta sig
och spridas. När Kronandalens befintliga skogsdungar försvinner och ersätts med bostadskvarter och parkmark innebär det försämrade möjligheter för djur och växter att röra sig
genom området.
Det finns vissa naturvärdesobjekt inom eller angränsande till planområdet, bland annat äldre
tallar (1) och hällmarker (2) på Lulsundsberget (se figur 3). Skogsdungen mellan nuvarande
återvinningscentral och f.d. Studio Kronan (3) är en successionsbiotop med fuktig mark, död
ved och allmänt vildvuxen karaktär (sly).
Spridningsområdena (4, 5, 6 i figur 3) har betydelse för flera arter, där djur och insekter (och
växter) kan sprida sig från ett område till ett annat. Grönstrukturen har betydelse både inom
10

området och i ett större sammanhang - det ekologiska samspelet med omgivande landskap.
Om grönstrukturen utgörs av isolerade ”öar” försvåras spridningen, vilket försämrar förutsättningarna för den biologiska mångfalden.
Skogsområdet på Lulsundsberget betecknas i planen som naturmark. Delar av skogen utgörs
av fin hällmarkstallskog som har identifierats som bevarandevärd med ”vissa naturvärden”.
Hällmarkstallskogen ingår i det område som på plankartan betecknas som naturmark (NATUR). Detta skogsområde kommer inte att påverkas av planförslaget.
Den skogsklädda sluttningen i planområdets östra del betecknas som naturmark (NATUR).
Övriga grönytor betecknas i planförslaget som parkmark (PARK).
En inventering och värdering av träd inom planområdet har gjorts. Inventeringen avser
värdefulla träd (tallar). De träd som bedöms ha ett högre värde än genomsnittsträdet i området är särskilt viktiga att skyddas. Resultatet av värderingen har använts som underlag för
detaljplanens utformning och placering av bebyggelse och gator/gång- och cykelvägar.

Marken
Geotekniska förhållanden
Geotekniska utredningar har gjorts i flera omgångar. Under 2015 och 2016 har geotekniska
undersökningar utförts för de nya gatornas sträckning i området och för planerad kvartersmark.
De öppna och plana ytorna i området består generellt av ett översta tunt lager av växt-/mullskikt. Därefter följer grusig sand och siltig sand ned till drygt två meters djup som underlagras av morän. På vissa ställen underlagras sand och siltig sand av sulfidjord.

Figur 3 Övergripande grönstruktur och spridningsvägar. Källa: Miljökonsekvensbeskrivning 2016-1004. MAF Arkitektkontor AB.
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Stora delar av området har fyllts upp med 0,5 till 2,5 m material av okänt ursprung. I området mellan Regementsvägen och Kompanivägen finns inga större utfyllningar och jorden
består dels av morän och dels av sand lagrad på morän. Torv förekommer i området mellan
Återvinningscentralen och Studio Kronan. Lösa sediment av silt, lera och sulfidlera återfinns
i den norra delen av området.
Genomförda mätningar visar på en grundvattennivå på cirka 1 till 1,5 meter under markytan
vid de öppna, plana ytorna i norr och i väster. I öster vid moränhöjden är grundvattennivån
något djupare belägen, cirka två meter under markytan. Grundvattenflödet i området bör,
baserat på topografi och jordlagerföljd, vara från sydost mot nordväst.
Grundvattensänkningar i området i samband med exploatering kan medföra att sulfidjord
hamnar i aeroba förhållanden med viss försurning som följd. Schaktning inom området kan
medföra kostsam hantering av sulfidmassor.
Byggnader som grundläggs under grundvattenytan bör utföras täta. Kompletterande geotekniska undersökningar bör utföras inför varje byggprojekt.

Risk för ras och skred
Kommunen ska i sin planering ta ansvar för så kallade långsamma katastrofer, t ex skred och
översvämningar. Risken för ras och skred inom området bedöms som liten, då marken inom
området till största delen är flack. Omgivande berg och moränhöjder bedöms inte utgöra
någon risk. Se även avsnitt Klimatförändringar, nedan.

Figur 4. Undersökning av förorenad mark, provtagningspunkter. Källa: Golder Associates 2016-09-26.
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Markradon
Enligt kommunens översiktliga radonriskkarta (Markradonutredning Luleå kommun 1988) ligger planområdet inom område med lokala förekomster av högradonmark. Därför bör provtagning av markradon utföras inför varje byggprojekt.

Förorenad mark
Den militära verksamheten som tidigare bedrevs i området har orsakat föroreningar vid bl. a
skjutbanor och garage. Undersökningar av föroreningar i området har gjorts vid flera tillfällen.
En undersökning av förekomst av föroreningar i mark och vatten har utförts under sommaren 2016. Se figur 4. Undersökningen påvisar föroreningar i några av de delområden som
undersökts, främst inom området för nuvarande återvinningscentral (ÅVC) och inom Logementets område. Inom ÅVC-området har förhöjda halter av metaller i ytlig jord påvisats
samt petroleumprodukter i anslutning till tidigare tankställe. Påvisade halter ligger i nivå
med vad som kan förväntas för ett område med den typ av verksamhetshistorik som gäller
för området. Någon omedelbar risk för människors hälsa eller miljön föreligger inte.
Kompletterande undersökningar för att fastställa eventuellt behov av efterbehandlingsåtgärder bör utföras när verksamheterna avvecklats eller i samband med avvecklingen.
I de centrala delarna av undersökningsområdet har förhöjda halter av nickel påträffats i
ytliga jordmassor. Halterna överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för mark med
mindre känslig markanvändning och det kan inte uteslutas att negativa hälso- och/eller miljöeffekter kan uppkomma vid exponering över lång tid. Fördjupade provtagningar rekommenderas på vissa platser för att säkerställa och bekräfta provresultat.

Vatten
Grundvatten
Grundvattnet strömmar till från höjdpartierna samt bildas i de låglänta områdena. Tillrinning av markvatten och grundvatten bedöms ske från Lulsundsberget i söder och från Kronanbacken och Kronanhöjden i norr.
Uppmätta grundvattennivåer varierar mellan ca 0,5-1,5 m under nuvarande markyta. På de
ställen som idag är utfyllda ligger grundvattennivån under fyllningen ungefär på samma
nivå som den tidigare naturliga markytan.
En effekt av områdets exploatering blir att antalet diken minskar. Men istället tillkommer
fler dränerande åtgärder som kan leda till en sänkt grundvattennivå. Utöver dränering av
området till följd av ledningschakt samt dränering av byggnader kommer fler ytor i området
hårdgöras. Det medför att en mindre mängd ytvatten kan infiltreras i jorden vilket kommer
att bidra till en grundvattensänkning.
För att ta reda på hur grundvattennivån i området påverkas av den tänkta exploateringen
har en bedömning gjorts i samband med en utredning av hur sulfidjordsförekomster i området skulle kunna påverkas. Bedömningen utgår ifrån ett maximalt scenario där dränering
av området sker till en nivå motsvarande 4,5 meter under planerad gata. Bedömningen utgår
ifrån att markytor som bebyggs hamnar i nivå med planerade gator eller strax över samt att
källare eller undergrävda parkeringsgarage anläggs i alla kvarter. Resultatet av utredningen
finns i sammanfattad form i miljökonsekvensbeskrivningen.
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Dagvatten
Marken inom Kronandalen består idag till stor del av gröna ytor och naturmark. Hårdgjorda
ytor förekommer i form av befintliga gator och gårdsytor intill befintliga byggnader och anläggningar (Logementet och Återvinningscentralen). Dagvattnet leds via öppna, vegetationsklädda diken mot norr till breda terrasserade diken (fördröjningsmagasin) strax söder om
Bensbyvägen. Där fördröjs och renas vattnet innan det slutligen når recipienten (norra delen
av Lulsundskanalen, vid Björkskatafjärden).
Den planerade exploateringen innebär att fler hårdgjorda ytor tillkommer i form av tak, gator och torg. Det innebär att mängden dagvatten som tidigare har kunnat infiltreras naturligt
i marken ökar och behöver tas omhand. Den naturliga recipienten för dagvatten är Björkskatafjärden som enligt Vatteninformationssystem Sverige (VISS) bedömts ha måttlig ekologisk
status och uppnår ej god kemisk status.
Genom Kronandalen planeras ett öppet dagvattensystem med två större dammar för fördröjning och rening av dagvatten. Dagvatten leds från en dagvattendamm i den södra delen av
stadsdelsparken (Origoparken) mot en dagvattendamm i den norra delen av parken (Träffparken) i en öppen kanal där dagvattnet trappas ned i ett antal steg. Se planillustrationen.
Övrigt dagvatten kommer att ledas i dagvattenledningar som följer gatornas sträckning.
Dagvattendammarna fyller inte bara en praktisk funktion. De skapar också en trevlig miljö
i parkerna med en öppen vattenspegel. Vattenytornas utbredning tydliggörs i planförslaget
med beteckningen ”dagvatten”.
Det öppna dagvattensystemet ska främst fungera för fördröjning av dagvatten vid stora
flöden. Systemet har dimensionerats för
att kunna klara av flöden som uppstår
vid ett 20-årsregn, vilket är krav enligt
Svensk Vattens Publikation P110 för
tät bebyggelse (Svensk Vatten, 2016).
Systemet har även en dämpande effekt
vid extrema flöden och minskar därmed
risken för översvämningar och skador
på bebyggelse i området.
I det fall det uppstår högre flöden än
dagvattensystemet kan klara av, så
följer vattnet den fria vattenvägen som
leder genom parkstråket till diken längs
Bensbyvägen. Den fria vattenvägen dimensioneras för att kunna avleda flöden
som uppstår vid regn med en åtkomsttid upp till 100 år (krav enligt P110).
Vatten från det öppna dagvattensystemet leds till diken längs Bensbyvägen.
Där sker en ytterligare rening av dagvattnet genom sedimentering och fast- Figur 5. Avrinningsområde A, Kronandalen. Pilarna visar
läggning av föroreningar i växtligheten. riktning för ytavrinning. Källa: Dagvattenutredning Kronanområdet, Ramböll 2014-10-24.
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I projektet Östra länken har en ny dagvattenledning anlagts norr om Kronandalen, nedanför
dagvattendammarna vid Bensbyvägen. Denna har dimensionerats med god kapacitet för att
avleda dagvatten från Kronandalen.
I dagvattenutredningen (Ramböll 2014) görs bedömningen att exploateringen inte kommer
att ge ökad belastning på recipienten jämfört med nuläget. Detta förutsätter att dagvattenhanteringen i området sker via infiltration i svackdiken samt fördröjning och rening i dagvattendammar.
Sett till summan av de olika reningsstegen som planeras, bedöms dagvattnet från Kronandalen inte medföra någon negativ påverkan i jämförelse med läget innan exploateringen.
Dagvattensystemets reningsförmåga behöver dock följas upp inom ramen för ett vattenkemiskt kontrollprogram för att säkerställa att miljökvalitetsnormer för Björkskatafjärden inte
överskrids.

Avrinning
Kronandalen avvattnas norrut mot ett dikessystem som mynnar ut i Björkskatafjärden.
Kronandalen ingår i avrinningsområdet som visas i figur 5.
Björkskatafjärden och Lulsundskanalen är recipienter för både dagvatten och grundvatten
från planområdet.
Ytvatten från omkringliggande höjder rinner genom Kronandalen mot planområdets mitt,
där marken är som lägst. Där planeras nu ett nytt öppet dagvattensystem som dimensioneras
med hänsyn till den planerade exploateringen.

Kulturmiljö/kulturarv
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Kronanområdet har ett militär- och kulturhistoriskt intresse. Byggnader och områdets disposition och användning berättar om hur Sveriges försvar fungerade under perioden från
andra världskriget till kalla krigets slut. Varje byggnad hade sin särpräglade funktion och
tillsammans bildar bebyggelsen idag en berättelse om verksamheten.
Områdets kulturmiljövärden har inventerats av Piteå museum på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret år 2009. Inventeringen visar att området i sin helhet har bevarandevärde, men
också enskilda byggnader inom området är värda att bevara.
Här ges en kort sammanfattning av områdets kulturhistoriska värde utifrån fem olika perspektiv:
• Tillkomsten av Lv 7 speglar den europeiska krigsmaterielutvecklingen och svenska statens behov av att under andra världskriget bygga ut armén i vapenslag samt över landet.
Detta gör anläggningen samhällshistoriskt värdefull även sedd ur ett nationellt perspektiv.
• Regementet Lv 7 har ett högt lokalhistoriskt värde som förstärks av att i stort sett hela
etablissementet är bevarat och trots vissa förändringar befinner sig i ett autentiskt skick.
• Kasernetablissementet har ett arkitektur- och bebyggelsehistoriskt värde som representant för samtidens militärarkitektur. Den har ett militärhistoriskt värde genom att den
pedagogiskt berättar om hur den militära verksamheten var organiserad.
• Anläggningen har ett socialhistoriskt värde genom de berättelser den framför om livet
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på en militäranläggning i ett skede när den sociala ordningen går från att vara strikt hierarkiskt till att bli mer demokratisk.
Ingen av byggnaderna inom Kronanområdet har byggnadsminnesklass enligt inventeringen.
I inventeringen har bebyggelsen indelats i fyra bevarandeklasser, samt en klass för byggnader som inte är skyddsvärda.
Tabellen nedan redovisar vilka militära byggnader som fanns inom Kronanområdet när inventeringen gjordes. De byggnader som finns (eller har funnits) inom planområdet är markerade med fet stil i tabellen. Se även figur 6.
Klassning

Namn

Högst bevarandevärde

A6, A8, C7, H1, H2, H3, H4

Bevarandevärde

A2, C6, C8, G1, H5, H7

Visst värde

A1, A3, A4, H5

Kan skyddas eller inte

Byggnad XXIII (riven), B4, C2, D1, D3, D5, E1, F1 (tre förråd)

Inte skyddsvärt

Vaktstuga, B2 och garage, C10 (sportbyggnad), C10 (stadion Kronan),
D2, D4, F6, Logementet 1:A samt Logementet 1:B

I samband med att den nya infrastrukturen i Kronandalen påbörjades revs ett antal byggnader, bland andra C8, C10 (sportbyggnad och stadion), E1 och F1. Sedan tidigare är G1 och B4,
med flera rivna. C6 kommer att rivas då den ligger mitt i det nya stråket för gata och vattenoch avloppsledningar.
C7 beskrivs som en av anläggningens bäst bevarade byggnader från tillkomsttiden. Se figur
7 och 8. Den har använts som motorverkstad för reparation av militära fordon och speglar

Figur 6. Översikt, byggnader inom Kronandalen och kulturbyn. Rött kryss betyder att byggnaden är
riven.
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Figur 7 och figur 8. Byggnad C7, Motorverkstad
Foto till vänster: Piteå Museum 2009. Foto till höger: Luleå kommun 2016.

Lv7:s verksamhet som motoriserat förband. De värden som är karaktäristiska för byggnaden
ska bevaras och skyddas i detaljplan genom följande bestämmelser:
r1 Rivningsförbud
q1 Befintlig byggnad vars nuvarande fasadutseende (grå betonggrund, ljust gul puts) och
flacka sadeltak ska bevaras. Fönster och portar ska bevaras avseende ursprunglig placering,
storlek och färgsättning eller nytillverkas enligt äldre förlaga. Dock får vid tillbyggnad nödvändiga håltagningar och tillägg i fasad och tak utföras på ett varsamt sätt.
Bestämmelsen q1 syftar till att möjliggöra om- och tillbyggnad för förskola/skola. Byggnadens placering i området bedöms lämplig för en förskola med 6-8 avdelningar.

Konst
Ett större antal offentliga konstverk finns idag huvudsakligen inom Kulturbyn. De ägs av
konstnärernas kollektivverkstad, KKV. Ett av de
befintliga konstverken visas i figur 9. Inför den
planerade exploateringen kommer kommunen
att flytta konstverken till platser inom området i
samråd med KKV.
Konst är en viktig tillgång både i bostadskvarter
och på allmänna platser. Nya konstverk planeras i
den nya stadsdelsparken i form av ett konststråk.
Skulpturstråket ska binda samman områdets
olika delar och kan bli en attraktion för boende i
hela Luleå och för besökare. Stråkets form ger en
sammanhållande ram och platser för sociala möten. Skulpturstråket utformas lekvänlig för barn
och tillgänglig för alla. En spännande ljusdesign
skapar trygghet och ett effektfullt inslag när det är
mörkt ute.
Figur 9. Arirang – Solen stiger upp i öst,
Chan-Kab Park. Foto: Ricky Sandberg
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Fornlämningar
Inga fornlämningar finns registrerade inom planområdet. (RAÄ fornsök 2016-08-04).

Landskapsbild och stadsbild
Den del av planområdet som ska bebyggas kan beskrivas som en flack dal mellan det skogsklädda Lulsundsberget i väster och skogssluttningen upp mot Kronanbacken och Ormberget
i öster. I sydost avgränsas dalen av ett höjdparti med karaktärsgivande gamla tallar, där faluröda militärbyggnader utgör bebyggelsen i Kulturbyn. Dalen utgörs av stora öppna gräsfält
och skyttevallar från militärtiden. I mitten rinner ett dike kantat av slyskog. Bensbyvägen
avgränsar området norrut.
Landskapsbilden på Kronanområdet har förändrats sedan området började exploateras. De
första bostadsområden som byggdes var Kronanhöjden (2004) och Östra Kronan (2008), samt
Lulsundsberget (2007-2016). Innan dess var området lågt exploaterat med försvarets byggnader anpassade till den omgivande terrängen. Inom kasernområdet inrymdes även övningsfält och skjutbanor.
De mest framträdande byggnaderna idag är höghusen på Lulsundsberget som utgör ett
tydligt landmärke. Höghusen utgörs av sex punkthus som är mellan 12 och 14 våningar
höga. Ytterligare två punkthus är under uppförande (10 och 14 våningar). Flerbostadshusen
på Kronanhöjden är mellan fem och sju våningar höga. Närliggande bostadsområden på
Kronanbacken och Östra Kronan är bebyggda med fristående villor och radhus i en till två
våningar i övervägande ljusa fasadkulörer med varierande storlek och utformning.
Stadsbilden ska karaktäriseras av en tydlig kvartersstruktur och en varierad bebyggelse. Gatunätet ska även fortsättningsvis vara mjukt format med intressanta svängande gaturum och
utblickar. Gatorna är höjdmässigt väl anpassade till terrängen. I mitten av området anläggs
en långsträckt park i nord-sydlig riktning som kommer att påminna om den öppna dalen.
Höjdpartierna med skog ramar in området och avgränsar den bebyggda dalen.
Ett stadsdelstorg ska anläggas i de centrala delarna av Kronandalen. Stadsdelstorget kan
med fördel användas till olika aktiviteter och evenemang, t ex marknader och kulturevenemang. På vintern finns utrymme för en isbana mitt på torget. Restauranger som är öppna
kvällstid placeras så att de får kvällssol till sin uteservering. Byggnader kring torget får endast ha lokaler för verksamheter samt trapphusentréer i bottenvåning på den sida av byggnaden som är vänd mot huvudgata och torg (f1).
Bebyggelsen delas in i slutna och halvslutna kvarter med ungefärliga mått 55x55 meter. En
viktig princip i detaljplanen är att kvarteren inte ska vara helt kringbyggda, utan att det i
vissa lägen i varje kvarter ska finnas öppningar mellan husen för ljusinsläpp, utblickar och
möjlighet till kopplingar mellan gården och omgivande park, naturmark eller gångfartsgata.
För att skapa ett tydligt gaturum ska byggnader generellt placeras i fastighetsgräns mot lokalgata och huvudgata. Byggnader som placeras i gatuliv tillsammans med entréer mot gata
eller torg bidrar till att skapa ett levande gaturum och en livfull stadsdel. Entréer ska vara
genomgående för att skapa ett bra flöde mellan gata och gård. På så sätt behöver de boende
inte gå ut på gatan för att nå den egna gården. Detta är viktigt ur ett tillgänglighets- och
trygghetspespektiv. Entréer och innergårdar görs tillgängliga med trappor, ramper och hiss.
Detaljplanen tillåter flerbostadshus i tre till sex våningar samt radhus i högst tre våningar.
Syftet är att skapa en varierad bebyggelse och en blandad boendemiljö. Radhus möjliggörs
dels inom kvartersbebyggelse, dels inom ett större område i nordöstra delen av planområdet,
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i sluttningen mot Kronanbacken.
Dessutom ska parkeringshus inrymmas i kvartersstrukturen. Föreslagna placeringar framgår
av illustrationen i figur 10. På bilden har parkeringshusen gul färg.
Utformningen av kvarteret kring befintlig byggnad C7 skiljer sig från den övergripande
kvartersstrukturen på så sätt att kvarteret är mycket mer öppet och luftigt med byggnaden
indragen från gatan. Den föreslagna utformningen utgår ifrån att befintlig byggnad ska bevaras och byggas ut för att inrymma en ny förskola.
Byggrätter är specificerade för de sex kvarter i nordost som markanvisats i etapp 1. Regleringsgraden för dessa kvarter är mer detaljerad än vad som anges i detaljplanen i övrigt.
Syftet med detta är att kvarteren ska kunna byggas så som skissförslagen i markanvisningsförslagen anger.
Högsta tillåtna nockhöjd och motsvarande våningsantal regleras i detaljplanen. Även byggnadernas placering mot gata och torg styrs i detaljplanen. Kvarterens storlek och läge styrs
huvudsakligen av plankartans användningsgränser.
På detta sätt kan den föreslagna kvartersstrukturen säkerställas för de flesta kvarter i
Kronandalen. Plankartan omfattar även några ”storkvarter” som ger en större flexibilitet
i utformningen av framtida bebyggelse (kvarteren vid Lulsundsbergets norra sluttning,
kvarteren mittemot torget, samt söder om förskolan i sluttningen mot Kronanbacken). Där är
kvartersgränser och kvartersstorlekar inte reglerade. Orsaken till detta är osäkerheter angående byggbarheten och möjligheten att anpassa vissa typer av byggnader till terrängen.

Lulsundet

Kronanbacken

Logementsvägen

Lulsundsberget

Honnörsbacken
Framtida

Kulturbyn

utvecklingsområde

Kronanhöjden

Figur 10. Planillustration, Kronandalen. Bilden visar ett exempel på hur den nya stadsdelen kan
komma att utformas.
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Den föreslagna kvartersstrukturen och olika byggnadshöjder har översiktligt studerats i en
sol- och skuggstudie. Se figur 13-14, nedan.

Grönstruktur
Grönstrukturen är högt prioriterad i hela stadsdelen. Stadsdelens parker kopplas ihop med
omkringliggande natur- och friluftsområden. Kopplingen mellan Lulsundsberget och Ormbergets natur- och rekreationsområde förstärks genom tydliga stråk genom stadsdelsparken.
Den öppna dagvattenanläggningen i stadsdelsparken bidrar till ett fint inslag i parken.

Bebyggelse och gestaltning
Bostadsbebyggelse
Den befintliga bebyggelsen inom planområdet utgörs i dagsläget av ett fåtal byggnader, se
figur 6. Verksamheterna vid Återvinningscentralen/återvinningsmarknaden, samt Logementet ska flyttas och byggnaderna kommer att rivas. Byggnad C2 (f.d. pjäsutbildningshall) har
tidigare använts som filmstudio, men står idag tom då verksamheten har flyttat ut. C6 är
ett ammunitionsförråd intill den gamla korthållsbanan. Enligt den kulturhistoriska inventeringen är den värdefull både som enskild byggnad och i sitt sammanhang. Den kan dock inte
bevaras i detaljplanen. Dessa byggnader behöver rivas för att ge plats för nya bostäder.
Den före detta motorverkstaden, C7, föreslås vara kvar och byggas ut till en ny förskola. På
så sätt kan byggnaden bevaras och inkluderas i den nya stadsdelen i ett nytt sammanhang.
En tät bebyggelse eftersträvas inom planområdet, dels för en effektiv markanvändning och
dels för att skapa en stadskänsla. Genom att all bilparkering hänvisas till gemensamma parkeringshus och garage under bostadsgårdarna kan en hög täthet uppnås.
Byggrätten på varje fastighet regleras med en högsta tillåtna exploateringsgrad uttryckt i
byggnadsarea i procent av fastighetsarean (e00). Syftet är att säkerställa en viss storlek på
bostadsgårdar för utevistelse, samt möjlighet att omhänderta dagvatten inom fastigheten. För
kvarteren i nordost (etapp 1) regleras byggrätterna istället med prickmark eller plusmark.
För att säkerställa goda ljusförhållanden regleras byggnadernas höjd generellt till fyra våningar med möjlighet till inredningsbar vind. Detta skapar goda förutsättningar för direkt
solinstrålning på gator, innergårdar och i bostäder.
Längs Bensbyvägen, längs Krondalsvägen och vid stadsdelscentrum tillåts flerbostadshus
i fem våningar med möjlighet till inredningsbar vind. Vid cirkulationsplatsen i korsningen
Kompanivägen-Krondalsvägen tillåts något högre byggnader i upp till sex våningar. Parkeringshus får uppföras i högst fyra våningar.
Byggnadernas höjder regleras i detaljplanen genom våningsantal och högsta nockhöjd i
meter. Nockhöjden anger takkonstruktionens högsta del och räknas från medelmarknivån
invid byggnaden. Utöver nockhöjden får tekniska anordningar såsom ventilationsdon och
hisstoppar anordnas.
Den högsta tillåtna nockhöjden varierar beroende på byggnadens placering för att säkerställa
en viss variation och för att skapa goda solljusförhållanden. Angivna nockhöjder motsvarar
ungefärligt antal våningar enligt följande: 18 meter: fyra våningar, 20 meter: fem våningar, 24
meter: sex våningar. Höjderna varierar inom kvarteren beroende på vad ljusförhållanden til�låter. Utöver angivet antal våningar får inredningsbar vind anordnas. Föreslagna höjder har
studerats i en sol- och skuggstudie, se nedan.
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I några kvarter föreslås radhus med högsta nockhöjd 12 meter, vilket möjliggör tre våningar.
Husen placeras med entrén mot gångfartsgata. De ska anpassas till platsens topografi och
integreras med omgivande natur. Där lutningen är stor kan radhusen trappas upp längs med
gatan.
För att undvika problem med insyn till bostadslägenheter, gäller för flerbostadshus lägsta
sockelhöjd 0,8 meter, där bostäder anordnas i bottenvåning.
Lokaler för verksamheter och handel ska finnas i samtliga bottenvåningar kring torget och
mot huvudgatan (f1) för att tillföra mer liv och rörelse till stadsdelscentrum. Planbestämmelsen tillåter endast lokaler för centrumverksamhet och trapphusentréer i bottenvåning.
Bostäder och centrumverksamhet (BC) möjliggörs i kvarter för flerbostadshus inom hela
planområdet. Syftet är att mindre verksamheter ska kunna etablera sig även utanför själva
stadsdelscentrum.
Längs med Lulsundsbergets norra sluttning behöver bebyggelsen anpassas till den sluttande
terrängen. Ur bullersynpunkt tillåts endast lamellhus eller halvslutna kvarter (f2) och bostadsbyggnader ska placeras med långsidan mot gatan (p1). Byggnader och bostadsgårdar
ska utformas för att samspela och integreras med omgivande skogsmark. Suterrängvåning
får anordnas utöver angivet högsta antal våningar (suterräng). I denna sluttning kan även ett
eller två parkeringshus uppföras, lämpligen i suterräng. Den befintliga skogsvägen bevaras
som en tydlig gräns mellan byggnaderna och berget. Den tydliggörs på plankartan med
beteckningen stig (gångstig).

Figur 11. Plankarta
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För samtliga kvarter mot Bensbyvägen i norr gäller att suterrängvåning får anordnas. Syftet
är att möjliggöra anpassning till den omgivande terrängen.
Taken bör utformas med lutningar som möjliggör goda ljusförhållanden och vegetation eller
solpaneler. Gröna tak bidrar till fördröjning av dagvatten och är ett trevligt inslag i stadsbilden. Takutformning och taklutning regleras inte i detaljplanen då ett varierat taklandskap är
önskvärt.
Utifrån planförslagets föreslagna kvartersstruktur och byggnadshöjder uppskattas det totala
antalet bostäder till ca 1850 (utan inredd vindsvåning) och ca 2200 (med inredd vind).
Planförslaget möjliggör byggnader för vård- och omsorgsboende (B1) vid Lulsundsbergets
nordöstra sluttning med direkt närhet till parken och stadsdelscentrum.
En ny förskola föreslås placeras intill skogssluttningen i planområdets nordöstra del (S).
Befintlig byggnad C7 kan byggas om och byggas till för detta ändamål.
På plankartan anges två områden för teknikbyggnader. Bestämmelsen E1 omfattar en nätstation i parken i norra delen av planområdet. En kommunikationsmast finns idag i södra delen
av planområdet. Den regleras med beteckningen E2.

Skuggstudie
En översiktlig skuggstudie har gjorts för att se hur den föreslagna bebyggelsestrukturen
påverkar solljusinstrålning och skuggbildning i kvarteren. Se figur 13-14. Det är inte möjligt i
detta skede att göra en mer detaljerad studie, då området är avsett att exploateras av många
olika byggherrar under en längre tid och kvarterens exakta utformning därmed inte regleras
i planförslaget. Skuggstudien har inte tagit hänsyn till befintlig vegetation. Lulsundsberget i
söder bidrar till viss skuggning, vilket också är medräknat i skuggstudien.
Den föreslagna byggnadsstrukturen innebär i huvudsak halvslutna kvarter i fyra till fem våningar med möjlighet att inreda vindsvåning. Kvarterens ungefärliga storlek är 55x55 meter.
De kvarter som är något mindre utformas med en mer öppen kvartersstruktur. Detta innebär att såväl gårdar som större delen av byggnadskropparna får möjlighet till direkt solljus
någon gång under dagen från vår till höst.
De viktigaste allmänna platserna, stadsdelstorget samt de båda parkerna, ingår också i
skuggstudien. Med den föreslagna bebyggelsestrukturen så bedöms Kronandalen få gott om
solbelysta allmänna ytor.

Arbetsplatser och övrig bebyggelse
Inom planområdet finns idag följande verksamheter: Logementet med kontor, förråd och
upplag för Stadsbyggnadsförvaltningens drift- och underhållsverksamhet. Återvinningscentralen och återvinningsmarknaden. Dessa verksamheter ska flyttas till annan lokalisering för
att ge plats för nya bostäder.
Bebyggelsens användning regleras i planförslaget med olika beteckningar. Förutom bostadsändamål (B och B1) och förskola/skola (S1) ger planen möjlighet för lokaler för centrumverksamhet (C), t ex restaurang, butiker, kontor och handel.
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Figur 12. Flygvy från Lulsundet och Bensbyvägen i nordväst. Källa: Strategisk Arkitektur 2015.

Figur 13 Utdrag ur skuggstudie. Kvarteren vid norra entrén. Till vänster redovisas solljusförhållanden
20 mars kl. 08.00 och 12.00. Till höger redovisas solljusförhållanden 20 juni kl. 15.00 och 18.00.
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Figur 14. Utdrag ur skuggstudie. Stadsdelscentrum och torget. Till vänster redovisas solljusförhållanden 20 mars kl. 08.00 och 12.00. Till höger redovisas solljusförhållanden 20 juni kl. 15.00 och 18.00.

Möbleringszoner
För att skapa ett levande gaturum och för att stärka det sociala livet i stadsdelen möjliggör
gatans utformning för verksamheter och boende i kvarteren att ta en meter av gatan i anspråk. Den del av gatuområdet (1 meter) som är närmast byggnadens fasad bör utformas för
att vara tillgängligt för möblering.
För verksamheter kring torget finns möjlighet att använda en viss del av torget som möbleringszon, för uteserveringar och liknande. Denna möbleringszon utgör lämpligen högst tre
meter av torgets yta närmast fasaden och kan tydliggöras med att markbeläggningen utformas med avvikande material.
Möbleringszoner i gatumark och på torget utgör allmän platsmark och det krävs tillstånd för
att använda detta utrymme.

Gestaltning
Ambitionen för Kronandalen är att skapa en varierad och blandad stadsmiljö. En viktig del
är gestaltningen av gaturummet som bebyggelsen förhåller sig till. Bebyggelse och utemiljö
bör utformas med goda materialval föra att vara hållbara på lång sikt med möjlighet att åldras vackert. Trä bör vara ett återkommande material i byggnader.
Parkeringshus bör utformas med en tilltalande arkitektur med en trygg och attraktiv miljö i
och intill parkeringshuset. Parkeringshus nära stadsdelscentrum kan med fördel inrymma
verksamheter i bottenvåning.
Utformningen av byggnader och kvarter regleras inte i detalj i planförslaget. Kvalitets- och
gestaltningsprogrammet ger viktiga ledtrådar för utformning och gestaltning av Kronan-

24

dalen. Viktiga värden som önskas uppnås, men som inte regleras i detaljplanen, hanteras i
dialogen med byggherrarna och säkerställs i samband med markanvisningsprocessen.

Friytor, parker och natur
Gårdar
I samband med den markanvisningsprocess där kommunen anvisar mark för bostadsbyggande ställs krav på gårdarnas funktion och utformning. Detta är nödvändigt för att säkerställa en viss andel grönyta i utomhusmiljön och skapa ekologiskt effektiva och tilltalande
utemiljöer i staden.
Bostadsgårdarna ska utformas så att de bidrar till trivsamma utemiljöer för människor. De
ska också ha förmåga att fördröja dagvatten och dämpa effekten av negativa klimatförändringar (ökad nederbörd).
Ambitionen är att gårdarna ska fungera som mötesplatser som ska vara öppna för alla och
ska inte upplevas som privata. Alla kvarter ska ha gårdar som främjar möten, lek och samvaro. De ska utformas med en god tillgänglighet och upplevas trygga. Utemiljön ska vara
inspirerande och locka till aktivitet samt gärna ge möjlighet till egen odling. På gården ska
gemensamma och enskilda uteplatser anordnas, liksom lekplatser anpassade för mindre
barn.
Bostadsgårdarna utformas med intima mått, ca 30x30 meter. Gården ska helst ligga i höjd
med omgivande gator, men kan behöva höjas upp om underbyggda garage ska anläggas.
Gården ska kunna nås både genom öppningar i bebyggelsen mot gångfartsgata eller via
genomgående entréer. Upphöjda gårdar nås via trappor och ramper för god fysisk tillgänglighet. Friytor på kvartersmark, både privata och offentliga, bör ha lummiga planteringar,
vackra markbeläggning och lekutrustning med hög kvalitet.
Utomhusmiljön och gårdarnas utformning och funktion behöver anpassas till den avsedda
användningen, till exempel vid förskola och vård- och omsorgsboende. Friytor för friliggande förskolor bör uppfylla Boverkets riktlinjer för god skolgårdsmiljö. Friytor vid vård- och
omsorgsboenden bör utformas för äldres behov, särskilt avseende god tillgänglighet.

Park och natur
De öppna gräsfälten i området och skyttevallarna används idag för promenader, löpning
och hundrastning. Strax norr om planområdet ligger Ormbergets frilufts- och rekreationsområde med motionsspår, skidstadion, grillplatser, utegym, lekplatser, m.m. som används
av hela stadens befolkning. Från Ormberget finns en koppling till Ormberget-Hertsölandets
naturreservat via stigar och en markerad led, Hertsöleden. Skogsområdet på Lulsundsberget används för närrekreation av boende i närliggande stadsdelar. Där finns också banor för
cykling med mountainbike. Gång- och cykelvägarna runt Skurholmsfjärden i söder är ett
populärt promenadstråk.
De öppna gräsfälten i dagens Kronandalen kommer att bebyggas och ersätts med en långsträckt stadsdelspark i mitten av området. Parken förses med planteringar, sittplatser och
lekytor. Ett dagvattenstråk i form av en bäck sträcker sig genom parken, ner mot norra delen
av Kronandalen. Dagvattenstråket omges av park med vägar för gång och cykel. I den norra
delen vidgas parken till en mindre park ”Träffparken” med en grund damm för vattenlek
och en lekplats för barn i åldern 4–12 år.
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I parkens södra del ”Origoparken” planeras en gemensam samlingslokal som kan användas av allmänheten och olika föreningar för gemensamma aktiviteter. Lokalen ska vara en
samlande punkt och symbol för området. Ett mindre café kan inrymmas i lokalen. Se planillustrationen.
Parkområdet utformas så att de mest värdefulla tallarna i den södra delen av parken kan
bevaras. Parken kopplas ihop med befintlig skog i Kulturbyn genom flera passager över
Regementsgatan.
Planförslaget bidrar till att utveckla och förstärka kopplingen mellan omgivande bostadsområden och Ormbergets friluftsområde. Kopplingar genom stadsdelens grönstruktur visas
i figur 15. Kopplingen mellan Lulsundsberget och Ormberget förstärks av en gångfartsgata
som utformas integrerat med parken och där gång och cykeltrafik kommer att vara högt
prioriterat.
Möjligheten att ta sig mellan Kronandalen och Lulsundets badplats förbättras då korsningen
Bensbyvägen-Krondalsvägen byggs om till cirkulationsplats med säkra gång- och cykelpassager.
Under vintern finns möjlighet att anlägga ett enkelt skoterpreparerat skidspår i östvästlig
riktning genom den norra delen av stadsdelsparken och i nordsydlig sträckning i stadsdelsparken. Skidspåret ansluter till Ormberget via befintlig skidbro över Kronanvägen. Se
även figur 21.
Detaljplanen möjliggör även ett skidspår på parkmark i planområdets östra del, intill gångoch cykelvägen vid Kronanbacken. Detta säkerställs genom planbestämmelsen ”skidspår”.

Figur 15. Gröna stråk genom Kronandalens park- och naturområden och kopplingar till närliggande rekreationsområden.
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Skidspåret fungerar som en sammanbindande länk mellan omgivande bostadsområden,
närliggande skola/förskola och Ormbergets friluftsområde.
De delar av Lulsundsberget och skogsområdet mot Kronanbacken i öster, som inte föreslås
för bebyggelse, sparas som naturmark för rekreationsändamål. Kvar blir också många stigar
och skogsvägen längs Lulsundsbergets norra sluttning, som används av både gående och
cyklister. De viktigaste skogsstigarna/skogsvägarna betecknas på plankartan med ”stig”.
På Lulsundsberget utvecklas ett område med befintliga militära betongkonstruktioner till en
aktivitetsyta för ungdomar. Vid bergets fot i nordost ska en befintlig sluttning användas som
pulkabacke. Där ska även en lång rutschkana anläggas. Detta område betecknas som ”lek”.
I planområdets södra del planeras för en kombiplan/multiarena med plats för olika uteaktiviteter. Ett exempel på utformning visas i figur 16. Ytorna kommer att användas under dagtid för den nya skolans och sporthallens aktiviteter. Under kvällstid kommer föreningar att
kunna boka arenan. Övrig tid kan ytorna användas spontant av boende i stadsdelen. Detta
möjliggörs genom planbeteckningen R1, idrott, bollplan.

Offentlig och kommersiell service
Inom angränsande stadsdelar finns ett antal förskolor och skolor. På Hertsön finns två förskolor och en skola år 1-9. På Skurholmen finns en förskola samt en låg- och mellanstadieskola.
En ny skola, Tallkronanskolan, med kapacitet för 500 elever från förskoleklass till årskurs 6 är
under uppförande på Kronan. Planerad verksamhetsstart är höstterminen 2017. I anslutning
till den nya skolan byggs en ny sporthall.

Figur 16. Exempel på utformning av bollplanen/multiarenan söder om sporthallen. Skiss: Tyréns 201606-28.
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Idag finns det två förskolor inom Kronanområdet; Spira förskola och Tallrotens förskola. När
Kronandalen är fullt utbyggd kommer det att finnas behov av ytterligare två förskolor i området. En ny förskola med 6-8 avdelningar föreslås inom planområdet och den kommande
detaljplanen för Kronanvägen kommer att möjliggöra en ny förskola.
En utredning av lämpliga placeringar av en förskola inom området har genomförts. Utredningens resultat visar att två lägen är lämpliga för en placering. Dessa redovisas i figur 17.
Efter en närmare studie har alternativ A1 valts bort på grund av en sämre anpassning till den
föreslagna kvartersstrukturen och sämre möjligheter till ett sammanhängande gångstråk.
I detta planförslag förordas alternativ C1 som det bästa läget för en förskoleplacering. Alternativ C1 innebär att befintlig byggnad (C7) kan byggas om och byggas till för att inrymma
en förskola. Detta ger möjlighet att bevara och utveckla en karaktärsbyggnad som visar på
områdets tidigare militära användning. Planbestämmelsen e1 anger en byggrätt för förskola
motsvarande högst 2200 m2 bruttoarea (BTA).
Ett av målen för utbyggnaden av Kronandalen är att den som bosätter sig i Kronandalen ska
kunna bo i sin stadsdel hela livet. Ett nytt vård- och omsorgsboende föreslås placeras intill
Alternativ A1
mittemot stadsdelscentrum.
Detta alternativ
har valts bort
pga sämre anpassning till den
föreslagna kvartersstrukturen.

Alternativ C1
Befintlig byggnad C7 byggs
ut till förskola.
Detta alternativ
föreslås i detaljplanen.

Figur 17. Förslag till placering av förskola 6-8 avdelningar. Alternativ A1 respektive C1. Källa: Utredning förskoleplacering Kronandalen. MAF Arkitektkontor AB 2016-09-14.
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Lulsundsbergets nordöstra sluttning. Byggnaden ska inrymma 72 lägenheter med möjlighet
till ytterligare 72 lägenheter, totalt 144 lägenheter. En yta motsvarande ca 5700 m2 har avsatts
för detta ändamål.
Servicebostäder ska inrymmas i planerad bostadsbebyggelse, med totalt ca 30 lägenheter
samt två lägenheter för personal. Dessa placeras utspridda inom stadsdelen. Fördelningen av
servicebostäder sker i samband med kommande markanvisningar.
Det finns också ett behov av lokaler för hemtjänst och en samlingslokal som kan användas
för dagverksamhet. Dessa lokaler kan inrymmas i planerade flerbostadshus.
I dag finns ett café i angränsande Kulturbyn. I övrigt finns ingen kommersiell service inom
området. Kronandalen kommer att fungera som stadsdelscentrum för Lulsundet och Kronanområdet. Det nya stadsdelscentrum förväntas innehålla butiker, bland annat en livsmedelsbutik, restauranger, m.m.

Trafik
Gatunät
I takt med att omvandlingen av Kronanområdet påbörjades för cirka 10 år sedan har även
infrastrukturen i området byggts ut. Nya anslutningar till Kronan från Kronbacksvägen och
Bensbyvägen har tillkommit sedan utbyggnader av bostäder påbörjades.
Standarden på de befintliga gatorna är låg och uppfyller inte standarden för allmänna gator
i den framtida Kronandalen. Gatorna behöver byggas om i nya sträckningar och med en
utformning som bidrar till att främja låga fordonshastigheter och höja trafiksäkerheten.
Trafikmätningar på infartsvägarna till Kronan från år 2013-2015 visar att cirka 4000 fordon
per vardagsdygn använder den norra infarten från Bensbyvägen. Från infarten från Kronbacksvägen (västra cirkulationsplatsen) går cirka 5000 fordon per vardagsdygn.
Gatorna genom området används idag delvis för genomfartstrafik mellan Skurholmen och
Hertsön i östra delen av staden och Björksgatan och Porsön i den norra delen av staden. Det
saknas mätningar av genomfartstrafiken, men i trafikutredningen har flödet uppskattats till
runt 3500 fordon per dygn.
Kronandalen planeras med ett finmaskigt gatunät med gator i olika storlek och karaktär. Delar av den planerade gatustrukturen i Kronandalen har redan byggts, men ska kompletteras
med lokalgatunät samt en ny anslutning av områdets huvudgata mot Bensbyvägen. Samtliga
gator utom gångfartsgatorna kommer att skyltas till 30 km/h och kommer i sin utformning få
en hierarki med huvudgator, lokalgator och parkgator. Se figur 18.
Stadsdelen kommer att angöras via fyra entréer, två entreér från Bensbyvägen i norr , en via
Regementsgatan i öster och en från Kronbacksvägen. De fyra entréerna behövs för att fördela
trafiken så att inte belastningen ökar på Kronbackvägen och för att skapa ett nytt centralt
stråk genom Kronandalen.
Detaljplanen reglerar de största gatorna som ”GATA 1 huvudgata” (motsvarar huvudgata,
lokalgata 1 och 2 samt parkgata i programmet). Gångfartsgator ges beteckningen ”GATA 2
lokalgata” i detaljplanen. Ett förslag på utformning av huvudgata redovisas i figur 19.
Utformningen av gator i hela Kronandalen ska medverka till låga hastigheter och trygga
färdvägar för fotgängare. Trafikslag prioriteras i ordningen: gång, cykel, buss och sist bilen.
Samtidigt ska det ska vara lätt att nå den nya stadsdelen med alla trafikslag.
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Ambitionen har varit att skapa en tillgänglig och promenadvänlig stad genom att möjliggöra
flera val av färdvägar genom ett finmaskigt gatunät. Valet av att vissa gator ska vara allmänna och vissa inte grundas på att säkerställa möjligheten att färdas genom stadsdelen i olika
riktningar. Principen har varit att gator som ska användas av allmänheten ska vara allmänna.
Huvudgatorna utformas med längsgående cykelvägar. Gångfartsgatorna har inte uppdelade
gång- och cykelbanor, utan där ska alla trafikslag samsas i samma gaturum. Dessa gator utformas främst för gående och för lekande barn medan de ändå görs körbara för att de boende
i kvarteret vid behov ska kunna angöra med bil direkt till entrén. Utformningen ska bidra till
en naturlig fartbegränsning och hastigheter begränsas till gångfart.
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Figur 18. Stadsdelens fem föreslagna gatutyper. Illustration: Strategisk Arkitektur. Kvalitets- och gestaltningsprogram Kronandalen, dec 2015.

Figur 19. Krondalsvägen, Exercisvägen, Kompanivägen. Utformningsförslag - sektion. Förslagsskiss
tillgänglighet gata, WSP Luleå 2017-01-11.
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Stadsdelen sammankopplas till övriga stadsdelar via Bensbyvägen och Kronbacksvägen/
Svartövägen. Kopplingar till omgivande natur- och rekreationsområden stärks genom att
befintliga gröna stråk mot Lulsundsberget och Ormberget bevaras och vidareutvecklas.
Vid korsningar mellan gata och park kommer upphöjda övergångsställen att anordnas, för
att säkerställa trafiksäkra övergångar för gående och cyklister.
Under byggtiden finns behov av en tillfällig infartsväg från Bensbyvägen i norr. Den kommer att koppla ihop Bensbyvägen med Krondalsvägen. Den tillfälliga infartsvägen strax öster om Logementet regleras inte i detaljplanen, då den redan är byggd. När den nya infarten
från Bensbyvägen i nordväst kan byggas tas den tillfälliga vägen bort.

Gång- och cykeltrafik
Kronandalen ska vara en gång- och cykelvänlig stadsdel. Det ska vara lätt att färdas till och
från och genom stadsdelen i olika riktningar. Det ska vara lätt att nå olika målpunkter i
stadsdelen. Det ska kännas naturligt att välja att gå eller cykla framför att åka bil.
Kartan i figur 20 visar det övergripande gång- och cykelvägnätet och kopplingar mellan
Kronandalen och övriga bostadsområden.
Inom Kronandalen kommer huvudstråket att utgöras av längsgående gång- och cykelbanor längs huvudgatorna. En ny gång- och cykelväg planeras längs med Bensbyvägen med
kopplingar in till Kronandalen. För att uppnå en bättre trygghet på gång- och cykelvägar ska
husen ha genomgående entréer och alltså inga stängda ”baksidor”. Gång- och cykelvägar
inom parkmark redovisas med egenskapsbestämmelsen ”gc-väg” för att tydliggöra deras
läge och sträckning genom parken. Alla gång- och cykelvägar med beteckningen ”GCM-väg”
och gc-väg” ska vara belysta och kommer att snöröjas.

Figur 20. Gång- och cykelstråk, översiktskarta. Kopplingar mellan Kronandalen och omkringliggande
stadsdelar. Luleå kommun 2016.
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Kartan i figur 21 visar planerade gång- och cykelstråk genom Kronandalen. Gångstråk snöröjs inte under vintern. Gång- och cykelstråk (GC-stråk) är separerade från övrig trafik, har
belysning och snöröjs under vintern. Gång- och cykeltrafik på gator (GC gata) sker antingen
på separata gång- och cykelbanor eller i blandtrafik på gångfartsgator. Bilden visar även möjlighet att anordna skidspår under vintern.
I samband med kommande detaljplan för Kronanvägen behöver frågan om säkra passager
över Kronanvägen för gående och cyklister utredas vidare. De röda ringarna i figur 21 visar
platser utanför planområdet där kopplingar mellan stråk och trafiksäkra passager för gående
och cyklister behöver studeras närmare.

Kollektivtrafik
Idag trafikeras Kulturbyn, Kronandalen och Lulsundsberget med två lokalbusslinjer, linje
6 och linje 8. Båda linjerna går genom Kronandalen. Det finns busshållplatser uppe på Lulsundsberget, vid Regementsvägen och i Kulturbyn, vid den sydöstra infarten till Kronan.
Dessutom trafikeras Bensbyvägen i norr av lokalbusslinje 2 och linje 223 från Länstrafiken.
Lokalbusslinje 3 går genom Lulsundst och trafikerar Bensbyvägen söder om korsningen med
Logemenstgatan.
Hållplatslägen och linjesträckningar kommer att förändras i och med utbyggnaden av bostäder i Kronandalen. Målet är att turtätheten för busslinjer genom Kronanområdet ska vara tiominuterstrafik. Den genomgående busslinjen, linje 6, ska inom några år trafikeras av elbussar
(gul linje i figur 23). De nya linjesträckningarna och totalt antal bussar är inte helt bestämt
ännu. Figur 22 visar ett av utredningsalternativen, ”alternativ H”, för framtida kollektivtrafik
genom Kronandalen. Föreslagen placering av busshållplatser redovisas på karta i figur 23.
Gångstråk
GC stråk
GC gata
Skidspår
Framtida passage?

Figur 21. Gång- och cykelstråk inom Kronandalen. Förutom dessa stråk finns gång- och cykelbanor
längs gatorna.
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Trafikanalysen och bullerberäkningen har utgått ifrån utredningsalternativ H, då detta är det
alternativ som förväntas ge störst påverkan inom området. Trots att den gula linjen i figur
22 avses trafikeras av elbussar, har bullerutredningen utgått ifrån att alla bussar räknas som
vanliga tunga fordon.

Biltrafik
Exploateringen av Kronandalen kommer att generera ökad trafik till och från planområdet.
Den planerade bebyggelsen kommer enligt den trafikanalys som gjorts att generera ca 10 000
fordonsrörelser per dygn. Den stora merparten av dessa alstras av de boende inom området.
I dagsläget är en stor del av trafiken i Kronandalen genomfartstrafik. När den planerade
Kronanvägen byggs, kommer en stor del av denna genomfartstrafik att flyttas ut ur Kronandalen.
En trafikanalys för Kronanområdet har gjorts i syfte att utreda konsekvenser för trafiksystemet för en framtida situation då Kronandalen är fullt utbyggd. Enligt trafikanalysen kommer
planerad bebyggelse i Kronanområdet och i omgivande stadsdelar att bidra till ökade trafikmängder på främst Bensbyvägen men också på Kronbacksvägen och Svartövägen. Trafikflöden idag och enligt prognos 2030 redovisas i figur 24 och 25 nedan.

Parkering
Bilparkering
För att uppnå en blandad och trygg stadsmiljö ska parkeringsplatser för boende och verksamheter samlas i gemensamma parkeringshus eller i underbyggda parkeringsgarage.

Figur 22. ”Alternativ H” för framtida kollektivtrafik genom Kronanområdet. (Luleå kommun 2016). Gul
linje ska trafikeras av elbussar.
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Öppna markparkeringar ska undvikas. Markparkering för bilar på kvartersmark ska bara
finnas för funktionsnedsatta personer med parkeringstillstånd. Längs huvudgatorna i området planeras för ett antal platser korttidsparkering främst för besökare till allmänna platser,
parken, pulkabacken, och liknande samt till olika verksamheter.
För Kronandalen eftersträvas ett parkeringstal för bil på 0,7 bilplatser per bostad inklusive
besöksparkering (7 bilplatser / 1000 m2 BTA). Det är något lägre jämfört med Luleå kommuns parkeringsnorm från 2016. Där anges ett p-tal på 0,9 bilplatser per bostad (9 bilplatser
/1000 m2 BTA) för flerbostadshus, inklusive besöksparkering. Parkeringstalet inkluderar inte
platser för korttidsparkering längs gatan.
Ett lägre parkeringstal i Kronandalen motiveras med ambitionen att främja andra transportsätt än bil genom vissa åtgärder som minskar behovet av egen bil. Exempel på sådana åtgärder är: olika typer av respooler med miljöfordon, avtal om bilpooler för boende, enkla system för bokning, laddplatser för fordon och information om olika resealternativ, förbättrade
cykelfaciliteter, (t ex fast luftpump, reparationsrum, ladduttag för elcykel), täta turer med
kollektivtrafik.
Genom ett lågt parkeringstal och en ambitiös satsning på olika åtgärder som bidrar till att
fler övergår till hållbara sätt att resa, kan en minskning av biltrafiken förväntas. Detta i sin tur
innebär minskade störningar av buller och luftföroreningar. Dessutom blir stadsmiljön mer
trygg och attraktiv om stora hårdgjorda parkeringsytor kan undvikas.
Parkeringstalet ska vara sådant att besökande ska ha god tillgång till parkering för kortare
tider. Boende ska ha tillräckligt med parkeringsplatser för att inte behöva ta bilen till jobbet.

Figur 23. Placering av busshållplatser inom Kronandalen.
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Figur 24 Trafikflöden runt Kronan. Nuläge, fordon per vardagsdygn (flöden från trafikmodell). Ramböll
2016

Figur 25. Vardagsdygnstrafik (fordon /dygn) inom och runt Kronan. Prognosår 2030 med Kronandalen
fullt utbyggd. Ramböll 2016
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Maximala gångavstånd till parkering från boende och verksamheter utgår ifrån parkeringsnormens rekommendationer.
När stadsdelen är fullt utbyggd med maximalt ca 2200 bostäder, innebär detta ett parkeringsbehov av ca 1550 bilplatser (räknat med ett p-tal på 0,7). Planillustrationen redovisar ett exempel på placering och ytbehov för gemensamma parkeringshus. Planförslaget ger möjlighet
till ytterligare parkeringshus, bland annat i kvarteren längs Lulsundsbergets norra sluttning
och söder om stadsdelscentrum. Om 1000 parkeringsplatser anordnas i gemensamma parkeringshus, motsvarar detta ca 60-70% av det totala behovet. Resterande parkeringsplatser kan
anordnas i undergrävda garage under bostadsgårdarna.
Planförslaget ger möjlighet till att uppfylla parkeringstalet för bil på 0,7 bilplatser per bostad.
I samband med kommande markanvisningar behöver parkeringsbehovet ses över och anpassas till det verkliga antalet bostäder i varje markanvisningsetapp.
För kvarter i sluttning tillåts parkeringsgarage ligga i gatunivå, vilket skapar förutsättningar
för en plan innergård. Parkeringsgarage bör inte ha fasad direkt mot gata i gatuplan. Där kan
istället bostäder, bostadskomplement eller verksamhetslokaler placeras.
Användningsbestämmelsen B, bostäder tillåter parkeringshus eller undergrävda garage för
bostadsändamål. Där parkering för andra ändamål avses (t ex för centrumändamål) används
beteckningen P1, parkeringshus.
Cykelparkering
Parkeringsplatser för cyklar ska anordnas inom varje fastighet, så nära bostaden som möjligt.
Cykelparkeringar ska vara väderskyddade och det ska finnas möjlighet att låsa fast sin cykel.
Parkeringstalet för cykel är 2,5 platser per bostad (minimital).

Tillgänglighet
Möjligheterna att färdas till och från Kronanområdet till fots och på cykel samt för skidåkare,
begränsas av Lulsundsbergets branta sluttningar. De omgivande större vägarna - Bensbyvägen, Svartövägen och Kronbacksvägen - utgör också betydande barriärer.
Marken inom planområdet lutar och det kan bli problem att skapa gator och stråk med tillräckligt små lutningar för att klara kraven på tillgänglighet. Gator samt gång- och cykelvägar
föreslås i sådana lägen där det är möjligt att klara godtagbara lutningar. Där det inte finns
förutsättningar för att klara godtagbara lutningar har inga gator eller stråk placerats. Det
förekommer gångstigar i park- och naturmark som inte kommer att snöröjas under vintern.
dessa stråk kommer i vissa fall att ha lutningar som är större än det som anses vara god
standard. Dessa stigar kan ses som en tillgång för de boende i området som kan använda
stigarna för skidåkning, promenader, pulkaåkning och så vidare.
Den nya infarten från Bensbyvägen kommer att medföra en bättre tillgänglighet genom området för alla trafikslag. Nya gator och gång-/cykelstråk kommer att knytas ihop med befintliga. Genom en finmaskig gatustruktur där gatorna i de viktigaste stråken är allmänna kan
tillgänglighet inom stadsdelen för gående och cyklister till viss del uppnås. Som en följd av
att alla gator inte är allmänna finns en risk för att tillgängligheten och framkomligheten för
allmänheten på de gator som är kvartersgator inte kan säkerställas.
Genom stadsdelsparken kommer ett skidspår att köras upp med snöskoter under vintern för
att göra det möjligt att nå Ormbergets skidanläggning från stadsdelarna söder om området.
Se figur 15. Skidspåret kommer att kopplas ihop med det befintliga anslutningsspåret vid
skidbron över Kronanvägen. Skidbron fungerar som passage för skidåkare under vintern
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men den är inte lämplig att använda för gående och cyklister på grund av den branta lutningen.
Nya byggnader ska enligt lag utformas så att de är tillgängliga och användbara för personer
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Plan- och bygglagen gäller för att säkerställa
att en god tillgänglighet uppnås, både för omgivande mark och inom byggnaden. Tillgängligheten prövas i detalj vid bygglov och tekniskt samråd.
Eftersom planområdets terrängförhållanden varierar med relativt stora höjdskillnader i vissa
sluttningar kan det ge vissa begränsningar för tillgängligheten. Detta behöver beaktas vid
projektering av varje kvarter. Parkeringsplatser samt angöring nära varje byggnads huvudentré ska anordnas för funktionsnedsatta.
Tillgängligheten för gående och cyklister över Bensbyvägen i riktning mot Luleå centrum
behöver ses över i ett större sammanhang för att säkerställa detaljplanens intentioner om god
tillgänglighet för alla. Se figur 21.

Hållbarhet
Social hållbarhet handlar om ett gott liv och en god livsmiljö för alla. Ekologisk hållbarhet
handlar om att allt vi gör måste rymmas inom ramen för ekossystemets gränser. Ekonomisk
hållbarhet kan definieras som en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten.
Här följer ett resonemang kring vilka konsekvenser detaljplanens genomförande kan leda
till, sett ur ett hållbarhetsperspektiv.

Sociala konsekvenser av planförslaget
Detaljplanens genomförande förväntas bidra till:
- en mer säker och tillgänglig utomhusmiljö
- utökad kommunal service med förskola, servicebostäder, vård- och omsorgsboende
- utökad kommersiell service, livsmedelsbutik, m.m.
- blandade upplåtelseformer för att ge möjlighet till en befolkning med olika inkomstnivåer
- genom en variation av boendeformer kan den som bosätter sig i Kronandalen bo kvar i
stadsdelen hela livet.
- en blandning av funktioner som ökar möjligheten att kunna bo och arbeta inom stadsdelen.
- det sociala livet gynnas genom fler mötesplatser i form av stadsdelstorget, stadsdelspark,
kvarterspark, ungdomsplatsen på Lulsundsberget, gemensamma bostadsgårdar och samlingslokaler, m.m.
- goda förutsättningar till fysisk aktivitet, möjlighet till en god hälsa för de boende genom
närhet till rekreationsområden, motionsspår, sporthall.
- områdets grönstruktur blir mer varierad i och med parken med konststråket, iordningsställda gångstråk, skidspår, m.m. vilket ger möjligheter till fler spontana utomhusaktiviteter.
- goda uppväxtvillkor för barn och unga, genom möjlighet att röra sig fritt i parken och i
närliggande skogsområden, samt trygga och säkra skolvägar där de själva kan gå och cykla
till skolan.
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- fler bostäder som utsätts för trafikbuller ökar. Riktvärden för trafikbuller kan uppnås genom att bostädernas utformning anpassas till förväntade bullerförhållanden.
- Luleå terrängcyklister kommer få mindre utrymme för sina cykelbanor på Lulsundsberget.
- möjligheten för alla att använda alla gator, stråk och passager genom stadsdelen kan inte
säkerställas då alla gator inte blir allmänna. Det finns en risk för att kvartersgator inte hålls
öppna och tillgängliga för alla att passera genom. I arbetet med detaljplanen har olika lösningar jämförts. På grund av höga kostnader för drift- och underhåll av kommunala gator
har kommunen valt det nu aktuella förslaget.

Ekonomiska konsekvenser av planförslaget
Detaljplanens genomförande förväntas bidra till:
- att Luleås vision om 10 000 fler invånare delvis kan förverkligas
- att öka Luleås attraktivitet som bostadsort
- ett större utbud av bostäder och förbättrad bostadsmarknad
- en hög boendetäthet som ger underlag för verksamheter (dagligvaruhandel) och ett socialt
stadsliv. En hög boendetäthet bidrar också till ett effektivt nyttjande av infrastrukturinvesteringar (investeringar för vatten, spillvatten och dagvatten samt gator och parker).
- bilparkeringar i parkeringshus och i garage under kvarteren ger bättre markanvändning
jämfört med ytkrävande markparkeringar.
- nya verksamhetslokaler ger möjlighet till småföretagare att etablera sig i området
- de redan boende på Lulsundsberget och inom Kronanområdet kommer få bättre service i
form av t ex en livsmedelsbutik, restaurang och café, samt utökad busstrafik
- Kommunens ekonomi påverkas genom ökade kostnader för drift- och underhåll för en
ökad skötselnivå när gator, torg , parker och öppet dagvattensystem måste skötas. Den täta
stadsbebyggelsen ger högre driftskostnader för vinterväghållning, än i andra stadsdelar med
glesare bebyggelse. Förväntade driftkostnader för Kronandalen ligger nästan i nivå med de
för Luleå centrum.
- Det blir ett större slitage på närliggande stigar, parker och skogsområden och sådana ytor
måste utformas för att hålla. Skötsel behöver ske med metoder och till kostnader som mer
kan jämföras med Luleå centrum än i andra stadsdelar med glesare bebyggelse.
- Skidbron över Kronanvägen behöver byggas om för att kunna användas av gående och
cyklister. Alternativet är att anordna en säker passage i annan form.
- Säkra och tydliga gång- och cykelvägar mellan Kronanområdet och Luleå centrum är ett
mål i detta planarbete och de ses också över och förbättras i pågående arbete med närliggande projekt, t ex Östra Länken och utbyggnaden av Honnörsbacken, samt i kommande
detaljplan för Kronanvägen.
- Satsningen på kollektivtrafik av hög kvalitet med god turtäthet och nära till hållplatser för
de boende inom hela Kronanområdet ger ökade kostnader för Luleå Lokaltrafik.
- Befintliga verksamheter i Kulturbyn kan eventuellt påverkas negativt om hyresnivåerna i
området höjs.
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Ekologiska konsekvenser av planförslaget
- ökad biltrafik i och med fler transporter till och från och genom stadsdelen
- att gående, cyklister och kollektivtrafik prioriteras
- Det täta gatunätet ger korta avstånd till bostäder, rekreation och service. Stora delar av
Kronandalen ligger inom gångavstånd från stadsdelens centrum. Det blir lättare att välja att
gå eller cykla.
- utökad kollektivtrafik genom Kronanområdet med hög turtäthet ger förutsättningar för
ökat bussresande.
- elbusslinjen genom området leder till mindre utsläpp och mindre buller än vanliga bussar.
- Stora delar av det bostadsnära skogs-/rekreationsområdet Lulsundsberget bevaras men
skogsområden och träddungar inom området kommer minska i antal och yta.
- en del av skogen ersätts av tät stadsbebyggelse, vilket leder till att spridningsmöjligheter för
smådjur, fåglar och växter försämras.
- ökad aktivitet i närliggande naturområden kan påverka flora och fauna.
- och kopplas till friluftsområdet Ormberget genom gångvägar och enkla skidspår.
- den nya bebyggelsens täta kvartersstruktur kommer stoppa upp vindarna och ett bättre
mikroklimat kan förväntas i området.
- alla nya bostäder ansluts till det kommunala fjärrvärmenätet, vilket är en klimatsmart uppvärmningsform
- goda förutsättningar för solpaneler på tak och fasader
- frågan om en plats för ett större snöupplag är inte löst i detaljplanen. Frågan utreds inom
Kronanprojektet. Om ingen lösning kan finnas, kan detta medföra långa transporter av snö
under vintern.
På Kronan bör delar av området vara experimentområde för byggande med minimal energianvändning, kanske till och med plusenergihus. Inför kommande markanvisningsetapper kommer dialog föras med byggherrar, Luleå tekniska universitet med flera, kring ett
experimentområde eller experimentkvarter. Utöver energianvändning kan det finnas andra
områden inom ekologisk, ekonomisk och/eller social hållbarhet som kan vara föremål för ett
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utpekat projekt för utveckling, experiment och lärande. Något utpekat område eller kvarter
redovisas inte i detaljplanen. Lokaliseringen kan bero på vilken typ av utvecklingsprojekt
som blir aktuellt.

Miljökonsekvensbeskrivning - samlad bedömning
En miljökonsekvensbeskrivning av en detaljplan görs i syfte att få en helhetssyn av den
miljöpåverkan som en planerad markanvändning kan antas medföra. En särskild miljökonsekvensbeskrivning har gjorts för det aktuella planförslaget.
Miljökonsekvensbeskrivningen redogör för förutsättningar, konsekvenser och åtgärdsförslag
av följande miljöaspekter:
• Mark och vatten, som främst behandlar förorenad mark och sulfidjord samt vattenkvalitet
och grundvattensänkning,
• Trafik, som behandlar den ökade trafiken i området, buller och luftkvalitet,
• Växt- och djurliv, som behandlar viktiga spridningskorridorer,
• Kulturmiljö redovisar byggnader och miljöer som är viktiga för att bevara det kulturella
arvet,
• Stads- och landskapsbild behandlar upplevelsen av den nya stadsdelen.
Planförslagets konsekvenser bedöms mot ett alternativ som utgörs av planprogrammets
förslag för Kronandalen samt ett nollalternativ som innebär den sannolika utvecklingen i
området om inte exploatering enligt detaljplanen sker. Nollalternativet innebär att Logementet (kommunens drift- och underhållsavdelning) och filmstudion (Studio Kronan) som idag
finns inom planområdet blir kvar. Kulturbyn Kronan exploateras enligt pågående förslag och
Kronanvägen anläggs som planerat.
I tabellen sammanfattas bedömningen av planförslagets, alternativ planprogrammet och
nollalternativets konsekvenser, samt vilka åtgärder som föreslås. Bedömningsgrunderna
finns beskrivna i miljökonsekvensbeskrivningen.
På följande sidor återges i tabellform en samlad bedömning av miljökonsekvensbeskrivningen med förslag till uppföljning.
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Hälsa och säkerhet
Trafikbuller
Allmänt om buller
Riktvärden för buller anges i ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå. Ekvivalent ljudnivå
avser en medelljudnivå under en given tidsperiod, t.ex. under ett dygn för buller från väg
och järnväg. Maximal ljudnivå avser den högsta ljudnivån under en viss period, exempelvis
för en serie fordonspassager.
Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en byggnads fasad och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats
om en sådan ska anordnas i anslutning till bostaden. Om det finns fler än en uteplats gäller
kraven för minst en av dem. Denna kan vara gemensam för flera bostäder eller enskild.
Riksdagen har i Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande antagit riktvärden
som gäller utomhus vid nybyggnad av bostäder. Förordningen grundas i Plan- och bygglagens 2 kap. 6 a § om hur bostäder ska lokaliseras och anpassas till mark som är lämpad för
ändamålet med hänsyn till möjligheterna att förebygga bullerstörningar.
Bostäder bör därför lokaliseras så att följande nivåer ej överskrids:
utomhus vid fasad

55 dB(A) ekvivalent ljudnivå *

utomhus vid uteplats

50 dB(A) ekvivalent ljudnivå

utomhus vid uteplats i anslutning till bostad

70 dB(A) mamimal ljudnivå **

* Om 55 dB(A) ändå överskrids bör minst hälften av alla bostadsrum i en bostad vara vända mot en
sida där 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och där 70 dB(A) maximal ljudnivå
inte överskrids under nattid kl. 22.00–06.00.
** Om 70 dB(A) ändå överskrids bör nivån inte överskridas med mer än 10 dB och max 5 gånger per
timme under dagtid kl. 06.00-22.00.
Buller och människors hälsa
Forskning visar att buller kan påverka människors hälsa negativt, och att denna påverkan
ofta underskattas. Därför ska nya bostadsbyggnader lokaliseras, utformas och placeras på ett
sätt som är lämpligt med hänsyn till till människors hälsa och möjligheterna att förebygga
bullerstörningar. De beräknade bullernivåerna överskrider på vissa ställen de bullernivåer,
som bedömts godtagbara ur hälsosynpunkt. Därför måste bostadshus och uteplatser i dessa
lägen utformas så att en godtagbar boendemiljö ur bullersynpunkt kan uppnås.
Detaljplanen ger möjlighet att placera och utforma de planerade bostadshusen så att gällande
riktvärden kan uppnås och bostäderna får en tillräckligt god miljö ur bullersynpunkt. Se
följande avsnitt om bullerutredning.
Bullerutredning, sammanfattning
En trafikanalys och en trafikbullerutredning har genomförts för Kronandalen. Resultatet från
utredningen visar att riktvärdet 55 dB(A) vid fasad överskrids vid samtliga fasader mot de
större vägarna och gatorna i området. Den föreslagna bebyggelsestrukturen innebär att tysta
sidor skapas mot innergårdar där ljudnivån endast i undantagsfall överskrider 50 dB(A). Inte
på någon innergård beräknas den maximala ljudnivån till över 70 dB(A) som frifältsvärde
vid närmaste fasad.

45

Figur 26. Ekvivalent ljudutbredning 2 meter ovan mark, framtida situation 2030. Trafikbullerutredning,
Ramböll Sverige AB 2016-09-21.

Figur 27. Maximal ljudutbredning 2 meter ovan mark, framtida situation 2030. Trafikbullerutredning,
Ramböll Sverige AB 2016-09-21.
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För hörnlägenheter är det generellt svårt att klara utomhusriktvärden. Där det är svårt att
uppfylla gällande riktvärden finns i många fall möjlighet att uppföra enkelsidiga lägenheter
mindre än 35 m2. För sådana mindre lägenheter kan upp till 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå
tillåtas vid fasad. Om tung trafik trafikerar området regelbundet under nattetid (t ex. bussar
i linjetrafik) kan det bli svårt för hörnlägenheter att klara 70 dB(A) vid fasad nattetid vid den
tystare sidan. Se figur 28.
Uteplatser kan placeras på innergårdar utan risk för överskridande av riktvärden.
Bullerberäkningen har utgått från att alla busslinjer trafikeras med dieselbussar, trots att den
genomgående busslinjen ska trafikeras med elbussar. Elbussar är fördelaktiga ur ett bullerperspektiv, då de är betydligt tystare än diselbussar.
Bussar kommer stå för en förhållandevis liten andel av den totala trafiken genom området.
Därför bedöms skillnaden i ekvivalent ljudnivå från elbusstrafiken i stort till cirka 1 dB(A)
lägre jämfört med dieselbussar.
Elbusstrafik innebär att antalet tillfällen med höga ljudnivåer (som uppfattas störande då de
skiljer ut sig från medelljudnivån) minskar betydligt, särskilt runt busshållplatser. Detta bör
innebära en betydligt bättre bullersituation längs busstråken genom området. Fortfarande
kommer annan tung trafik att trafikera området som bland annat distributionstrafik, men
detta blir vid färre tillfällen och kan antas ske till största del under tider då det inte stör boende i hög utsträckning.
Resonemang kring buller
Vid bedömning av buller vid fasad är det frifältsvärdet som tillämpas. Frifältsvärdet tar inte
hänsyn till hur buller reflekteras t ex mellan olika huskroppar, utan ger endast ett värde på
ljudnivån direkt intill fasaden.
I en tät kvartersstruktur med hårda gaturum krävs små trafikmängder för att ljudnivån ska
uppgå till riktvärdet 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasader. Vid nybyggnad av bostäder
i sådana miljöer krävs därför ofta att den avstegsregel som anges i trafikbullerförordningen
tillämpas. Den säger att då 55 dB(A) överskrids vid fasad bör hälften av bostadsrummen
vändas mot en sida där 55 dB(A) inte överskrids. Förordningen säger även att vid en sådan
tystare sida ska inte den maximala ljudnivån överskrida 70 dB(A) under nattetid.
Den bebyggelsestruktur som föreslås för Kronandalen är väl anpassad för att kunna uppfylla
denna avstegsregel. De skyddade innergårdarna beräknas allmänt få låga ljudnivåer trots
att ljudnivån mot gatorna i många fall överskrider 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. Det är dock
viktigt att lägenheter utformas med detta i beaktande så att minst hälften av rummen (gärna
sovrum) placeras mot den tystare sidan. Detta regleras med följande planbestämmelse:
”Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en ljuddämpad sida.”
En svårighet med en sluten kvartersutformning är att hörnlägenheter blir svåra att utforma
så att de uppfyller avstegskravet med hälften av rummen i en lägenhet mot en tystare sida.
Därför kan det bli svårt att klara kraven för flera hörnlägenheter inom planområdet. Detta
visas med markeringar i figur 28.
I trafikbullerförordningen anges hur enkelsidiga små lägenheter, under 35 kvadratmeter,
kan tillåtas ha 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad. Då ljudnivåer inom området i de flesta
fall har beräknats till under 60 dB(A) även mot gatusidan kan ett sätt att lösa problemet med
hörnlägenheter vara att placera små lägenheter i hörnlägen. På så sätt bedöms de flesta av de
utsatta hörnlägenheterna inom detaljplanen att kunna lösas så att riktvärden i förordningen
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Figur 28. Högsta ekvivalenta ljudnivå vid fasad. Svart markering visar hörn där det kan bli svårt att
passa in en lägenhet med hälften av rummen placerade mot en tystare sida. Frifältsvärden, framtida
situation 2030. Trafikbullerutredning, Ramböll Sverige AB 2016-09-21.

kan uppnås. Alternativet är att bygga extra stora genomgående lägenheter i bullerutsatta
kvartershörn på de våningar som är mest bullerstörda. Då kan hälften av bostadsrummen
vändas mot tyst sida.
Följande planbestämmelse syftar till att reglera lägenhetsstorleken för enkelsidiga lägenheter
mot bullerstörd gata så att bullerriktvärden kan uppnås: ”Enkelsidiga lägenheter mot GATA1
och Bensbyvägen ska vara mindre än 35 m2. Där beräknade bullernivåer överskrider 60 dB(A) får inte
enkelsidiga lägenheter anordnas.”
De föreslagna radhuslängorna klarar kraven för buller vid fasad. Däremot kommer de radhus som placeras närmast gatan troligen inte att klara riktvärden för uteplats utan åtgärder.
Se figur 27. Därför har en planbestämmelse om lokala bullerskärmar vid radhus införts:
m1 ”Lokala skärmar ska anordnas vid uteplats i anslutning till radhus för att säkerställa att gällande
bullerriktvärden uppnås.”
På samtliga innergårdar utom en (mot Bensbyvägen) bedöms det som möjligt att fritt placera
uteplatser som klarar riktvärden för buller, både avseende ekvivalent och maximal ljudnivå.
För kvarteret i nordväst, söder om Krondalsvägen, gäller följande planbestämmelser: f2
”Endast lamellhus.” och ”Byggnad ska placeras med långsidan mot gata.” Syftet är att förhindra
att punkthus uppförs, då detta skulle innebära svårigheter att uppnå gällande riktvärden för
utomhusbuller vid fasad och uteplats.
Sammanfattningsvis möjliggör detaljplanen att gällande riktvärden för trafikbuller och tillåtna avstegsregler kan uppfyllas. På några ställen kan åtgärder krävas för att uppfylla gällande
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riktvärden för buller vid fasad och uteplatser. Inom hela planområdet finns goda möjligheter
till utevistelse i tysta miljöer; park och skogsområden. Detta bör också vägas in i den samlade
bedömningen av den totala bullersituationen.
Om det i samband med framtida markanvisningar blir aktuellt med avsteg från den föreslagna kvarters- och bebyggelsestrukturen måste byggherren redovisa hur gällande riktvärden
för utomhusbuller kan uppnås.
I syfte att förbättra utomhusmiljön i parkområdet närmast Bensbyvägen i norr föreslås ett antal bullerskärmas uppföras. Dessa bullerskärmar har en ljuddämpande effekt som redovisas
i figur 30. Jämfört med utgångsläget (figur 29) ger skärmarna dessutom en förbättrad bullermiljö för bostadshus i närheten.

Figur 29. Ekvivalent ljudutbredning 2 meter ovan mark. Utgångsläge utan bullerskydd. Ramböll Sverige AB 2017-03-14.

Figur 30. Ekvivalent ljudutbredning 2 meter ovan mark. Framtida situation år 2030, förslag 3. Ramböll
Sverige AB 2017-03-14.
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Luftkvalitet
För att ta reda på hur luftkvaliteten i området påverkas av den föreslagna exploateringen har
en beräkning av luftkvalitet gjorts. Trafikanalysens beräknade trafikmängder har använts
som underlag. Läs mer under rubriken ”Miljökvalitetsnormer för utomhusluft” nedan.

Säkerhet och risker
Insatstiden för räddningstjänsten till planområdet bedöms vara god. Räddningsvägar är
huvudgator och lokalgator i stadsdelen. Kvartersgator och gång- och cykelvägar kan också
användas som räddningsvägar.
År 2009 gjordes en riskanalys för Kulturbyn Kronan med syftet att identifiera och bedöma
möjliga risk- och störningskällor inom området. De största riskkällorna bedömdes vara pågående verksamheter (skjutbanan, Återvinningscentralen och dåvarande Tekniska förvaltningens verksamhet vid Logementet) som ger upphov till buller, antingen från verksamheten
eller från trafik och transporter till och från verksamheten.
Eftersom de flesta riskkällorna (verksamheterna) är flyttade eller ska flyttas, bedöms riskerna
som mycket små.
Eventuellt kan störningar uppkomma i det fall bostäder byggs klart och boende flyttar in
innan verksamheten vid Återvinningscentralen (ÅVC) hunnit flytta. En utredning har gjorts i
syfte att klargöra vilket skyddsavstånd mellan ÅVC och nya bostäder som i så fall gäller. Frågan diskuterats ur två aspekter, dels brandtekniskt, dels i betydelsen för människors dagliga
hälsa (luft, buller, trafikstörningar m.m.).
Utredningen kom fram till följande slutsatser:
Kontinuerlig dialog angående skyddsavståndet behöver föras med Miljö- och byggnadsförvaltningen så länge ÅVC är kvar på Kronan. Tidplan för när byggnation av stadsdelscentrum
och närliggande bostäder ska ske behöver delges MBF så snart det är möjligt.
Beslut om skyddsavstånd behöver fattas om det finns risk att ÅVC finns kvar på Kronan och
bostäder ska börja byggas inom 200 meter från denna så att frågan är hanterad till dess att
inflyttning påbörjas.
Det finns möjlighet att flytta den del av verksamheten som hanterar farligt avfall till Sunderbyn som provisorisk åtgärd inom fyra månader om så krävs för att inte förhindra projektets
framdrift.

Klimatförändringar
SMHI har under hösten 2015 arbetat fram nya analyser över hur det framtida klimatet kan
utvecklas i Norrbotten fram till år 2100. Analysen visar att årsmedelnederbörden väntas öka
med mellan 20-40% beroende av utsläppsmängden växthusgaser till atmosfären. Den mindre
mängden nederbörd väntas vid begränsade utsläpp och den större mängden väntas vid höga
utsläpp. Även den kraftiga nederbörden (skyfall) väntas öka, maximal dygnsnederbörd kan
öka med ca 15-25% beroende på scenario.
Detta planförslag tar hänsyn till förväntade klimatförändringar genom att...
• Dimensionering av dagvattenanläggningar (både ledningar och det öppna systemet) sker
enligt gällande krav, med hänsyn till framtida klimatförändringar.
• Så kallade fria vattenvägar säkerställs inom området, så att dagvattenavledning kan ske
utan att riskera översvämning i lågt belägna platser.
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• Vård- och omsorgsboendet placeras i ostsluttning intill skog för ett behagligare inomhusklimat i samband med eventuella värmeböljor.
• Parkens gröna ytor planeras med träd och buskar som ger möjlighet att söka skugga vid
varma sommardagar. Träd i gaturummet ger skugga åt gående och cyklister.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Kommunen bygger nya vatten- och avloppsledningar för att försörja den nya bebyggelsen.
Nya spillvattensystem ska endast avleda spillvatten från hushåll och övriga verksamheter.
Husgrundsdränering får inte anslutas till spillvattensystemen.

Dagvatten
Genom Kronandalen planeras ett öppet dagvattensystem med två större dammar som förbinds med varandra genom en kanal. Vatten mellan de två dammarna leds genom kanalen
från den övre dammen (i Origoparken) till den nedre dammen (i Träffparken). Dammarnas
funktion avser fördröjning av dagvatten samt rening av dagvatten via sedimentering. Nya
dagvattenledningar har dimensionerats för ett 10-årsregn med en klimatfaktor på 1,2. Dagvattendammarna har översiktligt dimensionerats i systemhandlingen för Kronandalen (WSP
2016). En mer detaljerad dimensionering av dammarna utförs i detaljprojekteringsskedet.
I projektet Östra länken planeras en ny dagvattenledning norr om Kronandalen, längs Bensbyvägen. Denna bedöms ha god kapacitet för att avleda dagvatten från Kronandalen.
För kvartersmark gäller att dagvatten ska tas omhand på den egna fastigheten. Fördröjning
av dagvatten kan ske genom att begränsa andelen hårdgjord yta inom kvarteret. Byggherren
är ansvarig för att markens lutning inom kvarteret medger en fungerande dagvattenlösning.
Gator och gårdar ska utformas så att dagvatten kan ledas bort och inte riskera att stängas
inne och orsaka översvämning på lågt belägna platser. Möjligheten att bidra till fördröjning
av dagvatten genom gröna tak förordas.
Dimensioneringen av de gröna ytorna i parken och av dagvattendammarna möjliggör fördröjning av stora regnvolymer.
En fördjupad beskrivning av förutsättningarna för dagvatten finns under avsnittet ”Vatten”.

Värmeförsörjning
Uppvärmning av nya byggnader sker genom anslutning till det kommunala fjärrvärmenätet.
I Kronandalen eftersträvas bostäder med en energisnål utformning och teknik. Alla hus bör
ha ett bra klimatskal och vara lågenergihus. Husen ansluts i första hand till fjärrvärme och
har ett vattenburet system samt gärna en egen elproduktion med solceller. Husens energianvändning bör dokumenteras. För inomhusklimatet bör yttre skuggning prioriteras före
system för kyla som ska undvikas.

El/Tele/IT
Ny bebyggelse kan anslutas till befintligt el-, tele- och fibernät.
Nätstationer ska i största möjliga mån byggas in i parkeringshus. Där det inte är möjligt får
nätstationer en tillfällig placering för att senare flyttas till ett permanent läge eller byggas
in i parkeringshus. Ett permanent läge för nätstation har markerats på plankartan med E1,
nätstation.
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En 10 kV elledning följer Lulsundsbergets östra sluttning och passerar över föreslagen kvartersmark. Ledningen behöver flyttas för att möjliggöra den planerade kvartersstrukturen i
planområdets södra del. Luleå Energi är ledningsägare och ombesörjer ledningsflytten.
Vid foten av Lulsundsbergets östra sluttning finns en radiomast som används för radio och
TV-utsändningar, för radiolänk samt mobiltelefoni. Masten markeras på plankartan med
beteckningen E2, kommunikationsmast.

Avfallshantering
Avfallshantering ska ske inom kvartersmark enligt Luleå kommuns föreskrifter.

Miljömål
På vilket sätt de fastställda miljökvalitetsmålen påverkas av detaljplanen beskrivs och bedöms i Miljökonsekvensbeskrivningen. Där berörs särskilt följande miljökvalitetsmål;
God bebyggd miljö samt Ett rikt växt och djurliv: I en del av länets städer, bland annat Luleå, råder bostadsbrist och stort bebyggelsetryck, vilket kan påverka kulturmiljövärden och
övriga stadsbyggnadsvärden negativt. Kronanområdet innebär att en ny stadsdel växer fram
på ett område som har varit relativt oexploaterat.
Frisk luft: Länet är industritungt och har relativt höga utsläpp till luften. Luftkvaliteten i
länets tätorter är i vissa fall lika dålig som mer tätbefolkade områden i södra Sverige. En ny
stadsdel genererar trafik som påverkar luftkvaliteten.
Giftfri miljö, Bara naturlig försurning, Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten
av god kvalitet: Längs länets kust, och inom planområdet, finns sulfidjordar som i samband
med ändrad markanvändning kan orsaka kraftig försurning och höga metallhalter. Kronanområdet har tidigare varit en militär anläggning. Föroreningar har påträffats i nivåer som
kan innebära risker för människan och miljön för planerad markanvändning i området. Miljöproblem är vanligt förekommande i många vattenmiljöer, exempelvis övergödning, syrefattiga förhållanden, miljögifter och försurning.

Miljökvalitetsnormer
Miljöbalkens femte kapitlet innehåller föreskrifter om miljökvalitet, miljökvalitetsnormer, för
buller, luft och vattendrag. Miljökvalitetsnormer för utomhusluft finns reglerade för flera ämnen, t ex kväveoxider, kvävedioxider, svaveldioxider, bly, partiklar och ozon. För vattendrag
finns klassificeringar i olika statusklasser som inte får försämras.
Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla
krav som ställs genom vårt medlemskap i EU. Kommunen ska i planering och planläggning
ta hänsyn till gällande miljökvalitetsnormer och säkerställa att miljökvalitetsnormer inte
överträds.
De miljökvalitetsnormer som är aktuella för Kronanområdet är de som finns för luftkvalitet,
omgivningsbuller och vattenkvalitet. Miljökvalitetsnormerna för luft och vatten och planens
eventuella påverkan på dem beskrivs närmare nedan samt i miljökonsekvensbeskrivningen.

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft
Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft,
luftkvalitetsförordningen (2010:477). De ämnen som regleras i förordningen är kvävedioxid/
kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar (PM10 och PM2,5), bensen, kolmonoxid, ozon, arse-
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nik, kadmium, nickel och bens(a)pyren.
Detaljplanens genomförande kommer att leda till förändrade trafikflöden genom Kronandalen. En beräkning av förväntade halter av luftföroreningar har gjorts med utgångspunkt från
den nya gatustrukturen för prognosåret 2030 (PM Luftkvalitet Kronandalen). Beräkningarna
har gjorts för kväveoxid och partiklar. Resultatet visar att alla de beräknade föroreningshalterna ligger under miljökvalitetsnormerna.
Konsekvenserna av detaljplanens genomförande bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids. Gaturummen utformas med 19-20 meters bredd (avstånd
mellan byggnader). De breda gatorna möjliggör för en god ventilation.

Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster
Ramdirektivet för vatten från år 2000 reglerar hur våra vattenförekomster ska uppnå god
status, såväl ekologisk som vattenkemisk. Bedömningen av vattenförekomsternas status sker
utifrån miljökvalitetsnormerna, som uttrycker den kvalitet en viss vattenförekomst ska ha
vid en viss tidpunkt. (Se http://www.viss.lansstyrelsen.se/)
Genom så kallad ”trög” dagvattenhantering med fördröjning, översilningsytor och infiltration kan dagvattnets föroreningsinnehåll till recipienten reduceras. Detta förutsätter att
dagvattenanläggningarna byggs på ett sådant sätt att föroreningar kan brytas ner eller omhändertas lokalt.

Detaljplanens genomförande
Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är femton år efter det datum planen 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
Detaljplanens genomförandet är uppdelat i etapper och planområdet kommer att byggas ut
successivt under de kommande tio-femton åren. Etapp 1 kan påbörjas så snart detaljplanen
vunnit laga kraft, d v s under hösten 2017.
Tidplanen för genomförandet är anpassad till befintliga verksamheter som ska avvecklas och
flyttas.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark. Varje byggherre ansvarar för utbyggnad av
den egna fastigheten.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Detaljplanen utgör underlag för de fastighetsrättsliga åtgärder som är en förutsättning för
planens genomförande.
Nya fastigheter kommer att styckas av från stamfastigheten Kronan 1:1. Fastigheterna Kronan 1:5 och Logementet 1 kommer att ombildas. Kommunen ansvarar för ansökan om nöd-
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vändig fastighetsbildning för genomförande av kommande marköverlåtelser. Kommunen
står för kostnader avseende avstyckning av kvartersmark.
Kvartersmarken inom planområdet överlåts genom försäljning till byggherrarna. I samband
med överlåtelse av kvartersmark genomförs avstyckning för att bilda nya fastigheter.
Fastigheten Kronan 1:1 kommer fortsättningsvis endast att innehålla detaljplanens allmänna
platser (gator, park, torg).

Gemensamhetsanläggningar och servitut
För vissa kvarter kommer det att krävas fastighetssamverkan för att anlägga och förvalta
gemensamma funktioner, såsom kvartersgator, innergårdar, gemensamma parkeringshus,
m.m. Detaljplanen ger stöd för gemensamhetsanläggningar för dessa syften.
Upprättande av gemensamhetsanläggning genomförs av lantmäterimyndigheten. Det är
byggherrarna och fastighetsägarna som ansvarar för att initiera och etablera gemensamhetsanläggningarna. Fastighetens slutliga ägare får ansvara för förvaltningen av de gemensamma
anläggningarna. Byggherren står för kostnader för upprättande av gemensamhetsanläggningar.

Ekonomiska frågor
Planekonomi
Detaljplanen bedöms vara ekonomiskt genomförbar. Planavgift ska tas ut i samband med
bygglov.
Kommunen är huvudman för anläggningar på allmän plats. Byggherren är ekonomiskt ansvarig för genomförandet av detaljplanen på kvartersmark. Där ingår även avgift för bygglov
och lantmäteriförättningar, samt lagfart, el, VA-anslutningsavgift, m.m. enligt gällande taxor.
Detaljplanens genomförande innebär ökade kostnader för Luleå kommun i form av investeringar för allmänna anläggningar och allmänna platser, d.v.s. gator, torg, park, samt ledningsnät. Kostnader för drift och underhåll av allmän platsmark kommer att bli högre räknat
per kvadratmeter jämfört med många andra stadsdelar, på grund av den täta stadsstrukturen. Driftkostnader för drift och underhåll av allmän platsmark kommer att bli högre räknat
per kvadratmeter jämfört med många andra stadsdelar på grund av den täta stadsstrukturen. Driftkostnaden per invånare kommer att bli jämförbar med andra nybyggda bostadsområden (t ex Hällbacken) även om kostnaden per kvadratmeter blir högre och närmast jämförbar med Luleå centrum.
Kommunens investeringar finansieras av försäljning av kommunens mark till byggherrarna.
Föreslagna bevarandebestämmelser r1, rivningsförbud och q1, skydd av kulturvärden, för
den f.d. motorverkstaden (byggnad C7) kan medföra högre kostnader för fastighetsägaren
vid ombyggnad eller renovering.

Markanvisning
Kommunens tilldelning av kvarter till byggherrar sker genom en markanvisningsprocess.
Denna process styr genomförandet av bebyggelse för bostäder, parkeringshus och i vissa
delar lokaler för offentlig och kommersiell service.
Utveckling och gestaltning av av de olika utbyggnadsetapperna styrs genom markanvisningsavtal mellan kommun och byggherrar. Markanvisningsavtalet föreskriver villkor och
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förutsättningar för utbyggnad. Där regleras bland annat ansvar och åtaganden för dagvattenlösningar, åtgärder för att minska bullerstörningar och gemensamma lösningar såsom parkeringshus och kvartersgator.
Överenskommelser om utformning och gestaltning av ny bebyggelse träffas mellan kommunen och byggherren och följer med som bilaga till markanvisningsavtalet. Genom dessa
överenskommelser säkerställs ambitionsnivån för exploateringen avseende gestaltning och
hållbarhet. Där regleras till exempel utformning av bostadsgårdar med öppna dagvattenlösningar, trädplantering, gröna tak på komplementbyggnader, gemensamma funktioner,
bilpooler, cykelparkeringar, och så vidare.
Byggherren ansvarar för att gällande lagar och förordningar avseende tillgänglighet följs.
Detta säkerställs i bygglovskedet. I markanvisningsavtalet ställer kommunen krav på en
certifierad sakkunnig inom tillgänglighet.

Byggherresamverkan
För Kronandalen eftersträvas olika gemensamma funktioner som även ger möjlighet till goda
möten. De gemensamma funktionerna är till exempel parkeringslösningar, bostadsgårdar
och källsorteringsutrymmen. För att klara av dessa funktioner behövs en samverkan mellan
byggherrar och framtida förvaltare/ägare. Även ett samarbete mellan byggherrar och kommunen är nödvändigt. Regelbunden information till närboende och dialog med boende ska
genomföras under hela utbyggnadstiden. Ett samarbete som präglas av öppenhet och samverkan eftersträvas.

Tekniska frågor
Varje byggherre ansvarar för eventuella kompletterande utredningar som kan vara nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras. Det kan till exempel handla om fördjupade
geotekniska undersökningar eller markradonmätningar.
Byggherren ska kontakta berörda ledningsägare i god tid. Utsättning av befintliga kablar
ska begäras innan schaktarbeten påbörjas. Befintliga anläggningar ska vara tillgängliga för
ledningsägaren under byggtiden.
Om marken måste avvattnas för att kunna bebyggas krävs tillstånd till markavvattning enligt
miljöbalken. Ansökan om tillstånd till markavvattning prövas av länsstyrelsen, om den inte
ska prövas av mark- och miljödomstolen enligt lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser
om vattenverksamhet.
Kommunen, eller kommunala bolag som har verksamhet i området, ansvarar för eventuella
kostnader för sanering av markföroreningar inom området till den nivå som krävs för markens planerade användning.
Kommunen ansvarar för en utredning av lämplig plats för ett större snöupplag i närheten av
Kronandalen. Syftet är att undvika onödiga transporter genom att minimera transporter av
snö ut från Kronandalen. Utredningen bör påbörjas senast i samband med att de sista etapperna ska bebyggas.
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Medverkande i projektet
Detaljplanen har tagits fram av en arbetsgrupp (plangrupp) vid Stadsbyggnadsförvaltningen
i samarbete med andra kommunala förvaltningar. Följande planarkitekter har medverkat i
planarbetet: Annika Ohls, Daniel Rova, Karin Geijer, Björn Ylinenpää, Johan Eriksson (Avdelning Stadsplanering, sektion plan). Från samma avdelning, sektion Trafik och landskap, har
Kristina Björling Francki, Göran Granqvist, Fredrik Bladfors, med flera, medverkat.
Avsnittet om detaljplanens genomförandefrågor har utformats i samverkan med Avdelning
Projektutveckling, Jonas Nilsson och Ida Lindberg.
Avdelning Vatten- och avlopp har representerats av Tina Almgren och Bertil Suup.
Björn Ylinenpää har gjort planillustrationen, skuggstudien och några av kartbilderna i planbeskrivningen.
Miljökonsekvensbeskrivningen är framtagen av MAF Arkitektkontor AB, som även utfört
en utredning av lämplig lokalisering av förskola i området, samt en översiktlig utredning av
parkeringshusens ytbehov.
En trafikanalys och trafikbullerutredning för Kronanområdet har gjorts av Ramböll Sverige
AB.
Geotekniska undersökningar har utförts av WSP Luleå. WSP har även studerat sulfidjordens
utbredning och förväntad grundvattensänkning i området, som ett underlag för miljökonsekvensbeskrivningen.
En miljöteknisk markundersökning avseende förekomst av markföroreningar har utförts av
Golder Associates AB.
Kvalitets- och gestaltningsprogrammet som ligger till grund för bebyggelsestrukturen i
Kronandalen har tagits fram av Strategisk Arkitektur.
Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering 2017-03

AnneLie Granljung

Annika Ohls

Daniel Rova

Karin Geijer

Planchef		

Planarkitekt

Planarkitekt

Planarkitekt

Revideringar

Planhandlingarna har reviderats efter granskning. Förutom en del redaktionella justeringar
har följande förändringar gjorts.
Plankartan har kompletterats med följande planbestämmelser. Syftet är att reglera byggnadernas placering och utformning för att minska bullerstörningar och undvika risk för människors hälsa.
•

Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en ljuddämpad sida.

•

Enkelsidiga lägenheter mot GATA1 eller Bensbyvägen ska vara mindre än 35 m2. Där beräknad
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bullernivå överskrider 60 dB(A) får inte enkelsidiga lägenheter anordnas.
•

Endast lamellhus eller halvslutna kvarter.

•

Bostadsbyggnad ska placeras med långsidan mot gata.

•

Tidigare bestämmelse m1 har kompletterats med en anvisning att det gäller för radhus: ”Lokala
skärmar ska anordnas vid uteplats i anslutning till radhus för att säkerställa att gällande bullerriktvärden uppnås.”

Planbeskrivningen har kompletterats med ett resonemang kring ovanstående bestämmelser.
Tidigare planbestämmelse om utformning av bostäder i relation till beräknade bullernivåer
har utgått.
Tidigare planbestämmelse ”radhus” har kompletterats med ett förbud att uppföra garage.
Planhandlingarna har kompletterats med att planområdet även omfattar fastigheten Logementet 1.
Planbeskrivningen har kompletterats med information om vem som är ledningshavare och
som initierar och bekostar flytten av ledningarna.
Plankartan har kompletterats med ett egenskapsområde inom parkmark och planbestämmelsen ”skidspår”.
Planbeskrivningens avsnitt om grundvatten har kompletterats med en beskrivning av utförda beräkningar av grundvattenytans sänkning och påverkan på sulfidjordsförekomst.
Följande revideringar har gjorts i Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) efter granskning:
MKB har kompletterats med resultatet från en utredning av påverkan på vattenkvaliteten i
recipienten, Björkskatafjärden. Utredningen avser en bedömning av mängden metallhalter
som lakas ur sulfidjorden och med grundvattnet når Björkskatafjärden. Halterna har bedömts mot uppmätta halter i fjärden. Resultatet visar hur miljökvalitetsnormer för Björkskatafjärden påverkas. Denna bedömning har legat till grund för den slutliga bedömningen av
detaljplanens miljöpåverkan.
Texten i miljökonsekvensbeskrivningen har kompletterats avseende kontrollprogram och
handlingsplan för sulfidjord.
Avsnittet som behandlar buller har kompletterats med planbestämmelser som reglerar utformningen av bebyggelsen.
Miljökonsekvensbeskrivningen har kompletterats med en särskild sammanställning.
Förändringarna i planhandlingarna bedöms inte vara så väsentliga att kommunen måste låta
granska det ändrade förslaget på nytt innan detaljplanen kan antas (5 kap. 25 §, plan- och
bygglagen).

Antagen av Kommunfullmäktige 2017-06-19, §135
Vunnit laga kraft 2017-07-19
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