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LULEÅ KOMMUN INFORMATION 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2017-02-15

 
2017/223-3.6.4.3

Sofia Riström

Information om världsarvets jubileumsår 
Ärendenr 2017/223-3.6.4.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet
Kulturförvaltningen informerar om världsarvets jubileumsår. 

Beslutsunderlag
 Projektrapport Världsarvet
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Gammelstads kyrkstad 
20 år som världsarv

PROJEKTRAPPORT
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Projektet Världsarvet Gammelstads kyrkstad 20 år som världs-
arv är en satsning för att öka kännedomen om världsarvet och 
att öka stoltheten för världsarvet som en värdefull kulturmiljö 
med en intressant berättelse. 

Ett stort tack till alla som bidragit till att göra jubileumsåret 
genomförbart; projektets alla finansiärer, medarbetare inom 
kulturförvaltningen, kommunikationskontoret, stadsbyggnads-
förvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och inom skolan. 
Ett stort tack också till alla samarbetspartners och – sist men 
inte minst – ett stort tack till alla som tagit del av jubileums-
årets olika evenemang och aktiviteter!

Inledning

FOTO PÅ OMSLAGET: SUSANNE LINDHOLM, PER PETTERSSON, PETER RYDSTRÖM, ANDERS ALM
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Bakgrund
Den 7 december 1996 utsåg FN-organet Unesco Gam-
melstads kyrkstad till ett världsarv. Världsarven utgörs 
av de kultur- och naturmiljöer i världen som anses vara 
ojämförligt mest enastående och av stor betydelse 
för hela mänskligheten. Vad som är och hur ett objekt 
kan bli ett världsarv bestäms i världsarvskonventionen 
(Konventionen om skydd för världens kultur- och natur-
arv).  Det finns 1007 världsarv i 161 länder (juli 2014). I 
Sverige finns 15 världsarv.
   Världsarvsområdet Gammelstads kyrkstad omfat-
tar kyrkan, kyrkstaden, de gamla stadskvarteren, de 
offentliga byggnaderna och delar av den yngre per-
manenta bebyggelsen. Kyrkstadstraditionen, dvs. att 
övernatta i kyrkstugorna i samband med kyrkobesök, 
är avgörande för världsarvsstatusen.
Världsarvet Gammelstads kyrkstad är en oersättlig 
kulturmiljö som är angelägen för hela mänskligheten.
   2016 har det gått 20 år sedan utnämningen. Intres-
set och kännedomen för världsarvet Gammelstads 
Kyrkstad har varierat under åren1 och upplevelsen 
inom förvaltningen har på senare tid varit att mycket 
skulle kunna göras för att stärka medvetenheten hos 
Luleåborna och andra intressegrupper. Utifrån kom-
munikationskontorets kommunikationsplan beslutade 
Kommunstyrelsen i september 2015 att bevilja Kultur-
förvaltningen medel  för att kunna genomföra projektet 
”Gammelstads kyrkstad 20 år som världsarv”.

Organisation
Kulturförvaltningen är huvudman för projektet och 
leder genomförandet tillsammans med Friluftsmuseet 
Hägnan/Visitor Centre och Kommunikationskontoret. 
Huvudmannen utser också en styrgrupp bestående av: 

•  Åke Broström, kulturchef
• Sara Vintén, världsarvssamordnare
•  Ann Lindblom Berg, Verksamhetschef, Friluftsmuseet

Hägnan/Visitor Centre
•  Karin Kemi, Grafisk formgivare/kommunikatör,

Kommunikationskontoret.

Erik Enström, utses till projektledare av styrgruppen.

Resurser
Tack vare ett flertal olika ekonomiska, tekniska och 
personella resurser kan projektet genomföras. 
Kommunledningsförvaltningen står som största enskilda 
finansiären, följt av Nederluleå församling, Länsstyrelsen, 
Kulturnämnden och kulturförvaltningen.   
   Bidragande med tekniska resurser återfinns, utöver 
huvudmannen, bland andra Stadsbyggnadsförvaltningen, 
Kommuntryckeriet och Nederluleå församling. Ett stort 
antal aktörer har bidragit med personella resurser, så 
väl avlönade som ideella. Bland annat bör nämnas:

Kulturförvaltningen
tar fram projektbeskrivning och organiserar jubileums-
aktiviteter. Inom förvaltningen finns också Hägnan/
Visitor Centre som bidrar med ett stort antal aktiviteter 
inom jubileumsåret, vaktmästeri samt kommunikation 
och marknadsföring i de egna kanalerna. Dessutom 
bidrar Biblioteken i Luleå, Verksamhetsstöd, Kulturser-
vice och Konsert & kongress med personal och teknik.

Kommunikationskontoret
tar fram en ny hemsida för Friluftsmuseet Hägnan/Vis-
itor Centre vilket utgör en prioriterad kommunikations-
kanal för jubileet. Kommunikationskontoret bidrar även 
med personalresurser motsvarande en 50% tjänst 
under 2016 för formgivning och produktion av mark-
nadsföringsmaterial samt kommunikationsarbete. 
Kommunikationskontoret deltar även i styr- och arbets-
grupp och tar fram kommunikationsplan för projektets 
aktiviteter.

Länsstyrelsen
bidrar med ett flertal aktiviteter, bland annat under 
Världsarvskonferensen och jubileumsdagen. 

Stadsbyggnadsförvaltningen
bidrar med personella resurser under Luleå i nytt ljus 
2016 som har tema Världsarvet Gammelstads kyrkstad. 
Park & evenemang bidrar med personella resurser för 
att möjliggöra aktiviteter och utställningar i centrala 
Luleå så väl som i Gammelstad.

Nederluleå Församling
bidrar med flera olika aktiviteter, bland annat under 
Persmäss och Värdsarvskonferensen.

Norrbottens Museum
bidrar med ett antal aktiviteter, bland annat Gammel-
stad 360° och föreläsningar med museets arkeologer.

Kyrkstugeägarnas förening
bidrar med ideella resurser, bland annat under Persmäss, 
byggnadsvårdsprojekten och adventskalendern.
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1 Baserat på utrymme i media och antalet aktiviteter och med-
lemmar hos intresseföreningar och näringslivsverksamhet.
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Ekonomi
Projektets intäkter och utgifter är disponerade enligt nedan:

Intäkter 

Kommunledningsförvaltningen 1 645 000 kr

Kulturnämnden (kulturbidrag) 100 000 kr

Kulturförvaltningen 100 000 kr

Intäkter totalt 1 845 000 kr

Utgifter 
Löner 611 631 kr

Föreläsningar, föredrag, seminarier o dyl 122 029 kr

Integrationsfrämjande aktiviteter (gratisbussar) 29 338 kr

Pedagogiska projekt 224 785 kr

Programsläpp, jubileumsdagen 76 471 kr

Souvenirer – formgivning och tillverkning 59 762 kr

Konserter, föreställningar, sociala aktiviteter 306 537 kr

Utställningar 85 393 kr

Övriga programpunkter 56 831 kr

Kommunikation och marknadsföring 138 699 kr

Övrigt 22 341 kr

Utgifter totalt 1 733 816 kr
Differens (+) 111 184 kr

Utöver detta har Nederluleå församling och Länsstyrelsen bidragit 
med egen verksamhet enligt motsvarande belopp:

Nederluleå församling 340 000
Länsstyrelsen  258 411

Syfte och mål
Projektets syfte är att genom olika insatser stärka 
intresset, delaktigheten och stoltheten över världsarvet 
Gammelstads kyrkstad. Genom att förstärka och utöka 
det befintliga utbudet och genom att sprida kunskap om 
världsarvet så kan projektet långsiktigt stärka varumär-
ket och öka besöksantalet till Gammelstads kyrkstad. 

Kommunikation och 
marknadsföring
Kommunikationskontoret tar fram kommunikationsplan 
för projektets aktiviteter. Planens syfte är dels att ta fram 
en samlad kommunikationsplattform för projektet, dels 
att få projektet att uppfylla sitt syfte och nå sina mål.

Målgrupper
Den prioriterade målgruppen är Luleås vuxna befolk-
ning. Trots att världsarvet har funnits i 20 år är det 
många Luleåbor som inte brukar besöka platsen eller 
som känner till dess historia. Därför behöver vi öka kän-
nedomen om världsarvet Gammelstads kyrkstad. 
   Även Luleås barn och unga är en särskilt viktig mål-
grupp då de kan vara framtidens kyrkstugeägare och 
världsarvsförvaltare. 
   En annan grupp är kyrkstugeägare och kyrkbybor 
som är viktiga förvaltare av världsarvet och deras 
kunskap om platsen och deras känsla för världsarvets 
värden är avgörande för världsarvsstatusen. 
   Utöver dessa är även nya Luleåbor och tillresta 
besökare stora och betydelsefulla målgrupper.
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Strategisk plan
Projektledaren och styrgruppen tar fram en strategisk 
plan för upplägg och genomförande av projektet. De 
strategiska planen syftar till att planera insatser och 
aktiviteter för god måluppfyllnad under hela projektet 
samt för att skapa bästa förutsättningar för att projek-
tets långsiktiga mål skall uppfyllas. Den strategiska 
planen utgörs av ett antal punkter:

Tre perioder
Jubileumsåret delas upp i tre perioder med tre olika 
teman. Första perioden från 21 januari har temat ”Upp-
täck Gammelstads kyrkstad” och syftar till aktiviteter 
där besökaren själv är aktiv i att skapa sin upplevelse. 
   Andra perioden från 21 maj har temat ”Upplev 
Gammelstads kyrkstad” och låter besökarna i större 
utsträckning låta sig hänföras av det erbjudna utbudet. 
    Avslutande perioden från 3 september har temat 
”Världsarvet Gammelstads kyrkstad” och syftar till att 
sätta världsarvet i relation till sin historia och omvärld.

Inspireras i centrum – upplev i världsarvet
För att möta målgrupperna genomförs vissa av jubi-
leumsaktiviteterna i centrala Luleå, särskilt jubileums-
aktiviteter av informativ art. Till exempel föreläsningar 
på biblioteket i Kulturens Hus och Vetenskapens hus 
under våren och hösten, utställningen ”Världsarven i 
centrum” längs storgatan under hela sommarperioden 
och timringen av ett dass på Nytorget.  
   I världsarvet genomförs aktiviteter riktade mer mot 
upplevelser. Till exempel stärks den så populära All-
sången på Hägnan och går under jubileumsflagg. 
Endagsfestivalen Från världsarv till världsarv, kyrkstu-
geägarföreningens adventskalender och Persmäss är 
andra exempel på upplevelsebetonade aktiviteter som 
genomförs under jubileet. 

Samlad jubileumskommunikation
Trycksaker, digital kommunikation och övrigt material 
samlas under en grafisk profil med jubileumslogotyp 
och andra särskilt framtagna grafiska element. 
   Den grafiska profilen används av alla inblandade 
aktörer för att marknadsföra jubileumsåret i så många 
sammanhang som möjligt. I projektet används främst 
digitala kanaler för kommunikation och marknadsföring, 
men även annonsering i dagspress, affischering och 
flyers används i viss utsträckning. 
   I samband med varje period distribueras programblad 
med periodens aktiviteter kopplade till jubileumsåret.
Jubileumsprojektet bidrar även till marknadsföring av 
VR-satsningen Anno 1500.

Fototävling
Under hela året kan Luleåbor och andra i målgrupper 
delta i en fototävling. Fototävlingens syfte är att locka 
hobbyfotografer att besöka världsarvet. Vinnarbilden 
tillsammans med ytterligare 12 inskickade bidrag utgör 
även en utställning på biblioteket i Gammelstad samt 
en fotokalender för 2017 som finns till försäljning på 
utvalda ställen. 

Utökade nätverk
Jubileumsprojektet har även på ett medvetet sätt valt 
att jobba med många externa samarbetspartners och 
entreprenörer. Totalt medverkade över 50 unika samar-
betspartners i mer än 112 samarbeten. Genom att hitta 
fler aktörer utökar man sina nätverk och kontaktytor mot 
grupper och sammanhang som man annars inte når.

Tillgänglighet
Hög tillgänglighet är en avgörande faktor för projektets 
framgång och är en aspekt som finns med i planeringen 
av alla jubileumsaktiviteter. Till exempel är inga av 
projektets egna arrangemang entrébelagda . Vidare för-
läggs arrangemangen på platser som är väl bekanta för 
målgrupperna och handikappanpassade. I programtex-
ter och flyers används både svenska och engelska. 
   Barn och unga är en särskilt viktig målgrupp och för 
att göra projektet tillgängligt för dem tas särskilda jubi-
leumsaktiviteter fram, till exempel sportlovsaktiviteter 
för barn, barnaktiviteter under Persmässhelgen och 
spökkväll på biblioteket i Gammelstad. De tre världs-
arvsskolorna och elever vid Luleå gymnasieskola bjuds 
särkskilt in till seminarier och utställningar och stora 
satsningar görs på att utbilda lärare och pedagoger.

Integration
Stora satsningar görs inom projektet för att även väl-
komna utrikesfödda besökare. I samarbete med AMF 
och Migrationsverket anordnas till exempel gratisbussar 
från asylboenden och hem för ensamkommande barn 
från över fem olika platser inom Luleå kommun. 

Metoder och tillvägagångssätt
Jubileumsprojektets syfte är att stärka intresset, delak-
tigheten och stoltheten över världsarvet Gammelstads 
kyrkstad. Detta är naturligtvis svårt att mäta, men ett 
antal kvantitativa och kvalitativa mål har formulerats för 
att på så vis skapa en uppfattning om ifall projektet gett 
något resultat.
   För de kvantitativa målen har primärt registrering av 
antalet besökare inom de olika målområdena använts i 
kombination med en mer passiv metod att öka förut-
sättningarna för att kunskap och intresse skall kunna 
skapas genom att öka antalet källor.
   För de kvalitativa målen har ett antal djupintervjuer 
och fallstudier gjorts med ett urval av representanter 
från de olika målgrupperna och nyckelpersoner under 
projektets genomförande. 
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Minst en aktivitet per månad 
kopplad till 20-årsfirandet ska 
genomföras under 2016.

Under högsäsongen 1 juni till 
31 augusti ska minst tio aktivi-
teter genomföras i världsarvet 
kopplade till 20-årsfirandet.

Minst 50 artiklar (motsvarande) 
om världsarvet i lokala, regio-
nala och nationella medier ska 
summeras vid utgången av 
2016.

Minst 23 000 unika besök ska 
noteras på världsarvets webb-
plats under 2016. 

Visitor Centre ska öka sitt 
besöksantal under jubileums-
året med 5 410 besökare.

Antalet besökare vid kyrk-
stugeägarnas träffar kallade 
Lucköppning respektive Luck-
stängning ska öka med 50 
procent i jämförelse med 2015.

Under Persmäss ska 200 
kyrkstugeägare medverka

Minst en aktivitet genom-
fördes under årets samtliga 
månader. I genomsnitt 
genomfördes 2,33 evene-
mang per månad.

Under jubileumsåret 
genomfördes 9 aktiviteter 
under högsäsongen 1 juni 
till 31 augusti.

Minst 65 artiklar och inslag 
i media har publicerats

Uppgift saknas.

Besöksantalet har ökat 
med cirka 3000 besökare.

Antalet besökare vid Luck-
öppning och luckstängning 
har ökat med 210 %.

Uppgift saknas.

Under jubileumsåret räknat från 1 
januari till 31 december 2016 genom-
fördes 23 jubileumsevenemang och 
5 utställningar/långtidsevenemang. 
Utöver det stöttades 10 befintliga 
evenemang i marknadsföring och 
kommunikation.

Jubileumsprojektet valde att fokusera 
på synlighet och marknadsföring 
under denna period. Dock genomför-
des ändå så många som 5 jubileums-
aktiviteter och 4 utställningar/lång-
tidsaktiviteter. Utöver detta stöttades 
2 befintliga evenemang i marknadsfö-
ring och kommunikation.

Världsarvet Gammelstads kyrkstad 
har varit välrepresenterat i så väl 
tryckta medier som webbaserade 
publikationer. Även TV och radio 
har uppmärksammat jubileumsåret. 
Observera att i de flesta fall av tryckt 
media återfinns även artikeln i digitala 
media. 

I januari 2016 lanserades en ny hem-
sida där uppgifter på antal unika 
besökare inte registrerades. Dock bör 
noteras att totala antalet besökare 
stigit marginellt jämfört med 2015. 

Endast en jubileumsaktivitet utöver 
pedagogutbildningstillfällen har för-
lagts till Visitor Centre. Besökssiffrorna
baseras i stort sett helt på ordinarie 
besökare. 

Antalet besökare på lucköppning har 
ökat från 25 personer 2015 till 80 
personer 2016. Luckstängning har 
varit oförändrat med 25 personer 
under 2015 och 2016. Därtill bör till-
läggas att medlemmarnas delaktighet 
i föreningen ökat avsevärt under året, 
bland annat vid adventskalendern och 
byggnadsvårdsprojekten. 

Ingen särskild undersökning gjordes 
för att registrera antalet kyrkstuge-
ägare. Dock medverkade totalt 533 
personer på olika aktiviteter under 
Persmässhelgen, och en stor del av 
dessa var kyrkstugeägare.

OK

Ej 
upp-
nått

OK

–

Ej 
upp-
nått

OK

–

Kvantitativa mål

Mål Resultat Kommentar Ver
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Kvalitativa mål
Intervjuer har gjorts med fyra personer som varit aktiva 
och väl insatta i jubileumsårets verksamhet men från 
disparata perspektiv. Dessa personer är:

•  Karin Kemi, Kommunikationskontoret. 
Har tagit fram kommunikationsplanen, sitter i styr
gruppen och har jobbat med kommunikationen och
marknadsföringen av jubileumsprojektet

• Richard Marklund, Nederluleå församling. 
Jobbar som kyrkoherde och har varit inblandad i fler- 

 talet aktiviteter under jubileumsåret samt mött besö- 
 kare i världsarvet.

• Jennifer Wikström, Visitor Centre. 
Samordnare på Visitor Centre och delaktig i
flertalet av jubileumsaktiviteterna.

• Jan Bramberg, Kyrkstugeägarnas förening. 
Har varit delaktig i ett stort antal av jubileumsprojek- 

 tets aktiviteter och representerar föreningens med - 
 lemmar.

I de olika intervjuerna ges det samlade intrycket att 
jubileumsåret har synliggjorts mycket tack vare evene-
mangen i centrum. Bland de projekt som varit mest 
framgångsrika återfinns Allsången, de pedagogiska 
satsningarna, utställningarna i centrum och Luleå i nytt 
ljus. I de olika intervjuerna framhålls att det först och 
främst är den publik som känner till världsarvet sedan 
tidigare nu har fått ett stärkt intresse och en ökad stolthet. 
   I intervjuerna framkommer att de ökade besökssiff-
rorna uteblivit under året men att man kan förvänta sig 
ökade besökssiffror i världsarvet kommande år och att 
målgrupperna i centrum har nåtts av budskapet om 
världsarvets betydelse och särart. 
   För framtiden uttrycks behov av att satsa på informa-
tion och kommunikation av världsarvet, både på plats 
och i olika marknadsföringskanaler, samt att strategier 
för detta behöver tas fram.

Summering 
Tack vare ekonomiskt stöd från projektets finansiärer 
tillsammans med avgörande resursförstärkningar i form 
av grafisk formgivning och kommunikation/marknads-
föring från Kommunikationskontoret och ovärderliga 
samarbeten med bland andra Nederluleå församling 
och Kyrkstugeägarföreningen har Kulturförvaltningen 
kunnat planera, organisera och genomföra projektet 
”Världsarvet Gammelstads kyrkstad 20 år som världs-
arv”.
   Med hjälp av ett tydligt kommunikationsarbete väl 
förankrat i kommunikationsplan och tidigare inarbetade 
arbetsmetoder har projektet lyckats arbeta in berättelsen 
kring Luleås eget världsarv hos Luleåborna och övriga 
målgrupper. Detta hade inte varit möjligt utan den 
insats i personalresurser som Kommunikationskontoret 
bidragit med i projektet.
   Genom ett fördjupat samarbete med Nederluleå 
församling och Kyrkstugeägarföreningens medlemmar 

har projektet fått fler ambassadörer som kan sprida och 
förvalta världsarvets varumärke som besöksmål med 
fokus på att synliggöra de levande kyrkstadstraditionerna.
   Samtidig har det varit en utmaning att få fler än Kultur-
förvaltningens verksamheter att använda jubileumsmär-
ket under året vilket ger en indikation över möjligheten 
världsarvets parter har att samlas under delvis gemen-
sam identitet som världsarv.
   Verksamheter inom besöksnäringen har haft höga 
förväntningar på marknadsföringen av evenemang i 
världsarvet under året och har i utvärderingen inte tyckt 
att detta tillräckligt väl har infriats av jubileumsprojektet. 
Detta visar på de förväntningar som finns kring världs-
arvets marknadsföring  och vikten av resurser för att 
klara det. Likaså är det avgörande att rollerna kring 
världsarvet - vem som ansvarar för vilken typ av mark-
nadsföring blir tydligt identifierat och beslutat. Kulturför-
valtningens uppdrag är att informera om världsarvets 
kulturhistoriska värde och den egna  verksamheten.

Har vi nått målen?
”Gammelstads Kyrkstad 20 år som världsarv” har 
genom sina insatser stärkt intresset, delaktigheten och 
stoltheten över världsarvet Gammelstads kyrkstad. 
Projektet har skapat nya ambassadörer och förstärkt 
bilden av världsarvet Gammelstads kyrkstad som ett 
attraktivt besöksmål. Däremot har den förväntade 
ökningen av antalet besökare uteblivit men kommer 
troligen att märkas under kommande år.

Långsiktiga effekter
Med ökad stolthet för ”vårt eget världsarv” skapar Luleå-
borna även ett ökat intresse hos tillresande besökare 
med ökat antal gästnätter, restaurangbesök och shop-
ping som positiva synergieffekter för Luleå.
   De stora pedagogiska satsningarna inom projektet 
kommer att på sikt ge kommande generationer en 
tydligare bild av vad världsarvet Gammelstads kyrkstad 
representerar. Vissa kommer att förvalta detta som 
framtida Luleåbor, men många kommer också att ta 
med sig besöksmålet Gammelstads kyrkstad som en 
viktig del i varumärket Luleå till nya platser nationellt 
och internationellt.
   Det stora profilarbete inom kommunikation och mark-
nadsföring som projektet levererat kommer att kunna
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Samlade resurser för kommunikation och marknadsföring av världsarvet 
I dagsläget finns begränsade resurser inom kulturförvaltningen för att marknadsföra Visitor Centres 
och Friluftsmuseet Hägnans verksamheter. Genom ytterligare förstärkningar kan marknadsföringen 
skapa en helhetssyn på världsarvet som besöksmål och varumärke där fler aktörer i världsarvet 
samlas under en gemensam världsarvskommunikation.

Utökad pedagogisk verksamhet
De pedagogiska satsningar som gjordes inom projektet var mycket framgångsrika. Genom fortsatt 
och utvecklat samarbete med grund- och gymnasieskolorna och verksamma pedagoger ökar vi 
kunskapen och medvetenheten om världsarvets unika värden.

Ökade satsningar på mångfald
Som global företeelse står världsarven för medmänsklighet och humanism. Gammelstads kyrkstad 
kan vara en viktig plats för integration och kulturöverbryggande verksamhet där infödda och nya 
svenskar kan samlas kring frågor som hembygd, religion, kulturarv och fred.

Satsningar för seniorer 
Många besökare är i övre medelåldern och världsarvet betyder mycket för våra äldre medborgare. 
Världsarvet är en plats att använda i satsningen på pensionärer och aktiviteter för dem. 

Fortsatt synlighet i centrala Luleå
Utställningar, föreläsningar och andra centralt placerade aktiviteter har betytt mycket för att stärka 
medvetenheten om världsarvet. För att minska det mentala avståndet till världsarvet Gammelstads 
kyrkstad är det viktigt att lyfta platsen även i centrum som en del av beskrivningen av Luleå.

Fortsatta satsningar på byggnadsvård 
De byggnadsvårdsprojekt som genomförts under jubileumsåreten har lockat förhållandevis stor 
publik och med anledning av det behov som finns för underhåll bör fortsatta satsningar göras här 
tillsammans med inblandade aktörer. På sikt ger det även en mer attraktiv plats där husen är väl 
underhållna och välanvända. 

Utökat engagemang inom kyrka och föreningsliv
Genom stärkta samarbeten har vi under jubileumsåret kunnat ta del av fler evenemang och vi har 
nått ut till i viss mån nya grupper. Genom att främja fortsatt och fördjupat samarbete kan vi öppna 
för ännu fler nya besökare. 

Förslag på åtgärder för att stärka attraktiviteten 

Avslutning
Projektet har under jubileumsåret lyft världsarvet 
Gammelstads kyrkstad som besöksmål och varumärke 
genom ett stort antal aktiviteter under hela året. Men 
projektet har också visat vad som behöver satsas på 
framöver för att kunna stärka sin attraktivitet ytterligare 
gentemot Luleåbor och andra besökare. 

Det gäller förstås för kulturförvaltningens egen verk-
samhet, men även i hög grad för andra aktörer som på 
olika sätt förvaltar och berörs av världsarvet Gammel-
stads kyrkstad. Det finns mycket vi kan ta med oss i 
vårt fortsatta arbete.
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LULEÅ KOMMUN FÖRTECKNING

 Kommunledningsförvaltningen

Kurser och konferenser anmälda till kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2017-02-27
Ärendenr 2016.1539-1.1.1.7

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga redovisade kurser och 
konferenser till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Följande kurser och konferenser redovisas:

Avsändare Ämne

Kommunakuten
2017-02-07

Hid.nr: 2017.720
Juridik för kommunägda företag den 17 feb 2017

Raoul Wallenberg 
Academy
2017-02-10

Hid.nr. 2017.745
Mänskliga rättigheter-din kommun kan göra skillnad
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2017-01-25

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 12

Medborgarförslag om skatt för hundägare
Ärendenr 2016/1288-008

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-25 § 110, att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen 
har sedan remitterat förslaget till stadsbyggnadsnämnden.

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta att 
avslå medborgarförslaget. Arbetsutskottet föreslår bifall till förvaltningens 
förslag.

Förslagsställaren föreslår att en riktad hundskatt införs i kommunen. 
Förslagsställaren menar att det ligger mycket hundbajs på gator, gång- och 
cykelvägar och i parker. Skatteintäkterna kan användas till renhållning i form 
av soptunnor och liknande. 

Hundskatt infördes i Sverige 1923 och avskaffades 1996. Huvudanledningen 
till att skatten infördes var att statsmakten ville komma tillrätta med ett 
växande problem av lösdrivande hundar som orsakade skador på tamboskap. 
Sekundärt ville staten även bekosta kommunernas utgifter för renhållning. 
Registerhållningen administrerades av kommunerna som också hade rätten 
till uppbärandet av hundskatten. Motivering till avskaffandet av hundskatten 
1996 var att den hade ringa ekonomisk betydelse för kommunerna, ett flertal 
kommuner tog ut 0 kr i hundskatt. Problemet med lösdrivande hundar som 
orsakade skada var i stort sett obefintlig.

Kommunen har idag inte några lagliga möjligheter att införa hundskatt. Beslut 
om nya skatter kan endast fattas av Sveriges riksdag.

Stadsbyggnadsförvaltningen tillhandahåller idag närmare 600 stycken 
papperskorgar samt 31 stycken automater med påsar fria att använda för 
hundägare. Hundägare har en skyldighet att plocka upp föroreningar efter sin 
hund, vilket beskrivs i kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter 17 §.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2017-01-25

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Sammanträdet
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till arbetsutskottets 
förslag och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-12-05, hid 2017.187
Medborgarförslag (bilaga), hid 2017.188

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Inköpskontoret 2017-02-27

 
KLF2017-67

Juan Juan Lu

Beslut om avrop från HBVs ramavtal gällande Vitvaror Del A
Ärendenr KLF2017-67

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Luleå kommun ska 

avropa från HBVs inköpscentral gällande Vitvaror Del A. 
2. Luleå kommun avropar från HBVs avtal under tiden 2017-01-21 - 2019-

01-20 med möjlighet att förlänga 1+1 år.
3. Paragrafen anses omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har avropat HBVs ramavtal gällande Vitvaror Del A fr.o.m. 
2015-03-16 t.o.m. 2016-12-31. HBV valde att inte förlänga dåvarande avtal och 
gjorde en ny upphandling. Upphandlingen har blivit överprövad och började 
träda i kraft fr.o.m. 2017-01-21. 

Husbyggnadsvaror HBV Förening tecknar ramavtal där medlemmar har rätt 
att avropa. Luleå kommun är medlem och har rätt att avropa från deras 
ramavtal. HBV har en uppförandekod som ska följas av leverantörerna där 
krav ställs på bland annat arbetsmiljö, fackliga rättigheter och 
miljölagstiftning. HBV följer också om leverantörerna följer upp att 
uppförandekoden genom att granska dokumentation samt i vissa fall även 
genom att göra revisioner.

Mellan HBV, Entreprenören och Luleå kommun måste ett trepartsavtal 
upprättas när en Entreprenören skall köpa material på HBV:s ramavtal. Detta 
är aktuellt i upphandlingar där Luleå kommun har valt att tillhandahålla 
material. Entreprenören äger inte rätt att köpa material på HBV:s ramavtal för 
annan part än Luleå kommun.

Totalt värde för avropet från Luleå kommun är ca 2,5 miljoner SEK per år.

HBV har tecknat ramavtal med följande leverantörer enligt rangordning:
1 Electrolux Hemprodukter AB
2 Elektroskandia Sverige AB
 
Vid leveranser till objekt(planerat vitvarubyte eller nytt projekt) med fler än 
100 enheter ska en förnyad konkurrensutsättning göras. Ramavtalet är ett 
ekonomiskt fördelaktigt avtal för Luleå kommun och är upphandlat i stor 
konkurrens och lokal anpassning.
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Inköpskontoret 2017-02-27

 
KLF2017-67

Juan Juan Lu

Mot bakgrund av ovanstående är Kommunledningsförvaltningens förslag till 
beslut att Luleå Kommun ska fortsätta avropa Vitvaror Del A via HBVs 
ramavtal. 

Juan Juan Lu
Upphandlare

Beslutet skickas till
Inköpskontoret
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2017-02-15

 
2016/1623-2.5.1.1

Sofia Riström

Upphandling olycksfallsförsäkring Luleå kommun
Ärendenr 2016/1623-2.5.1.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att. 

Sammanfattning av ärendet
Inköpskontoret föredrar ärendet på sammanträdet. 
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LULEÅ KOMMUN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Ekonomikontoret 2017-02-17

 
2017/239-1.3.3.1

Mats Karlsson

KLF Verksamhetsberättelse 2016
Ärendenr 2017/239-1.3.3.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunledningsförvaltningens 
verksamhetsberättelse för 2016.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt 2016 i en 
verksamhetsberättelse.

Beslutsunderlag
 Verksamhetsberättelse 2016

Mats Karlsson
 

Beslutet skickas till
Samtliga kontor inom kommunledningsförvaltningen, kvalitet & 
samhällsutveckling 
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Kommunledningsförvaltningen 
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1 Uppdrag 

Kommunledningsförvaltningen är en strategisk och operativ resurs för kommunstyrelsens mål och 

ambitioner. Förvaltningens olika kontor har till uppgift att förtydliga kommunstyrelsens mål och vara 

pådrivande och stödjande samt rådgivande för förvaltningar och bolag i deras strategiska arbete. 

Förvaltningen har även i uppgift att följa upp organisationens arbete för kommunstyrelsens mål. 

 
Ekonomikontoret ansvarar, på kommunstyrelsens uppdrag, för samordning och utveckling av 

processer som säkerställer en god ekonomi enligt kommunens vision. I uppgiften ingår att lämna 

förvaltningar och bolag service och konsultativt stöd inom budget-, redovisnings- och inköpsområdet. 

Kontoret har via inköpsavdelningen ett koncernövergripande samordnat ansvar för kommunens 

inköpsprocess i enlighet med policy och riktlinjer. Kontorets ansvarar även för samordning av 

kommunens övergripande kvalitetsarbete och den strategiska styrprocessen. 

IT-kontoret ansvarar för att Luleå kommuns IT-strategi förverkligas. IT-strategin styr kommunens 

dagliga och strategiska arbete inom IT. Arbetet bedrivs i huvudsak genom att stimulera, stödja och 

medverka till förvaltningarnas utveckling så att dessa kan nyttja IT som en strategisk resurs i allt högre 

grad. Kontoret ansvarar även för åtgärder och aktiviteter inom IT-området som leder till helhetssyn och 

samordning, tillgänglig och driftsäker IT-miljö, kostnadseffektiva lösningar, ökad service till 

medborgare och medarbetare samt hög informationssäkerhet. IT-kontoret ansvarar också för 

samordningen av den gemensamma e-nämnden, vars uppdrag är att driva utvecklingsfrågor inom e-

förvaltning och som f n består av 13 kommuner i Norrbotten. 

Kansliet är kommunstyrelsens resurs för att hantera den politiska beslutsprocessen och ansvarar för 

hela ärendekedjan i kommunstyrelse, inklusive utskott och kommunfullmäktige. Kontoret har en 

styrande och en stödjande funktion gentemot övriga förvaltningars hantering av den politiska 

beslutsprocessen. Kontoret ska ge stöd internt till övriga förvaltningar i juridiska frågor. Kansliet 

ansvarar också för att vårda och tillgängliggöra arkivhandlingar och bildsamlingar. Kansliet 

administrerar de allmänna valen samt borgerliga vigslar och begravningar. Konsumentvägledningen 

erbjuder stöd och rådgivning inom området. Överförmyndarexpeditionen hanterar ställföreträdarskap 

för de som har behov av god man/förvaltare och tillhandahåller även budget- och skuldrådgivning. 

Kommunikationskontoret ansvarar för att utveckla Luleå kommuns kommunikation och 

marknadsföring. Kontoret stöttar förvaltningarna, producerar kommun-övergripande 

informationsmaterial, ger mediestöd till politik och kommunledning samt ansvarar för att administrera 

och utveckla kommunens digitala kanaler och tjänster. Kontoret ansvarar vidare för internservice och 

tryckeri, central kundtjänst samt medborgarkontoret i Råneå. 

Personalkontoret ansvarar för Luleå kommuns personalpolitik och har det samlade 

arbetsgivaransvaret. Arbetet sker via samordning och utveckling av övergripande HR-processer i 

enlighet med antagen HR-strategi. Kontoret erbjuder service och stöd via sina specialistkompetenser. 

Kontoret skapar förutsättningar för ett gott medarbetarskap och ett gott ledarskap i Luleå kommun, i 

syfte att skapa kundnytta för verksamheterna. 
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Samhällsutvecklingskontoret koordinerar arbetet för en hållbar samhällsutveckling i Luleå. Kontoret 

stödjer, driver på och följer upp kommunens arbete för att nå Vision Luleå 2050. 

På kontoret finns en samlad kompetens i frågor som rör socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar 

samhällsutveckling. Kontoret har ett strategiskt ansvar för att i olika sammanhang betona helhetssyn, 

systemtänkande och långsiktighet. 

Våra uppdrag kan handla om ämnen som jämlikhet, demokrati, energi, klimat, biologisk mångfald, 

infrastrukturer och markanvändning. Vi analyserar förslag till förändring, identifierar behov av 

förbättring, söker resiliens och verkar som kunskapsstöd. Detta som del i det koncerngemensamma 

arbetet med att genomföra sex program för att nå Vision Luleå 2050, vår översiktsplan. 

Tillväxtkontoret ska stödja, driva och strategiskt verka för tillväxt inom näringslivet, stärka det 

internationella samarbetet, marknadsföra Luleå och verka för tillväxt på landsbygden. 

Kontoret samordnar det internationella arbetet och EU-frågor. Viktiga samarbetspartners är Luleå 

tekniska universitet, Luleå Näringsliv AB och Visit Luleå AB. Avgörande för Luleås tillväxt är 

samarbetet med Luleåregionen, länet, Bottenviksbågen, Kina och Austin. 

2 Året som gått 

Kommunledningsförvaltningen har under året både förberett och genomfört organisationsförändringar. 

Dels har en ny befattning som förvaltningschef införts, dels har beslut fattats om att förvaltningen från 

2017 består av sex kontor (samhällsutvecklingskontoret och tillväxtkontoret ingår i Kvalitet- och 

samhällsutveckling samtidigt som inköpskontoret bildas från den tidigare inköpsavdelningen).  Peter 

Kieri som var förvaltningschef slutade i december och ersattes av Jan Öström med tillikauppdrag som 

ekonomichef. Förvaltningen har under året fått i uppdrag att driva ett antal projekt med avseende på 

tidigare utredning om administrativ samordning. Projekten kommer att pågå till 2018. Inom Luleå 

kommunkoncern arbetar förvaltningen för att skapa ytterligare samarbete mellan nämnderna och med 

bolagen. Vad gäller förvaltningens uppdrag att svara för övergripande samordning, planering och 

uppföljning samt råd- och stödgivning har respektive kontor bidragit, utifrån sina ansvarsområden, 

bland annat genom det som anges nedan: 

Ekonomikontoret: har under året genomgått en betydande förändringsprocess och arbetat med 

förbättringar och förändringar av flera större processer. Kontoret har under året också delats i två 

kontor, dels ekonomifrågorna som ligger kvar i ekonomikontoret och inköpsfrågorna som hänförts till 

ett nybildat inköpskontor vilket inneburit påfrestningar och internt översynsarbete. Budgetprocessen 

har under året omarbetats och kontoret har förändrat arbetsinnehållet och arbetsfördelningen för ett 

flertal medarbetare. Årsredovisningen har också omarbetats och gjorts mer tillgänglig digitalt. Ett flertal 

förbättringar har gjorts i upplägget med ekonomissystemet vilket gett ett effektivare arbetssätt. Kontoret 

har pga att personal har slutat också haft en arbetsmässigt ansträngande höst. 

IT-kontoret: verksamheten har präglats av omfattande utvecklingsinsatser inom en mängd olika 

områden. Införande av nytt lagringssystem, backupfunktion, påbörjad implementation av ny 

utskriftslösning, planering av Digitaliseringsprojektet samt utrullning av 1500 nya skoldatorer för att 

nämna några enskilda aktiviteter. Det pågående arbetet med att införa ramverket ITIL och dess 

arbetsprocesser för att vidareutveckla servicen och tjänsteleveranserna från IT-kontoret har fortsatt med 

hög intensitet. Parallellt med allt detta har den dagliga driften av kommunens alla IT-system samt 

telefonilösningar upprätthållits och utvecklats. Service och support till alla användare har getts med 

högt kundfokus; 13 631 ärenden har behandlats och 26 336 samtal har inkommit till supporten under 

2016. 
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Kansliet: införande av ärendehanteringssystemet Evolution har avslutats. Drift, support och utbildning 

i systemet bedrivs i ordinarie linjeverksamhet. Kansliet har genomfört utbildningsinsatser för 

förvaltningens personal om kommunallagen, offentlighet och sekretess samt förvaltningslagen. 

Kansliet driver 3 förvaltningsövergripande utvecklingsprojekt; förstudie till dokumenthantering, e-

arkiv och delprojektet nämndadministration inom ramen för projektet administrativa stödprocesser. 

Under 2016 ökade behovet av gode män dramatiskt i samband med ett stort antal ensamkommande 

flyktingbarn. Trots detta lyckades behovet tillgodoses, främst genom informationsinsatser och att 

många visat intresse för uppdragen. 

Kommunikationskontoret: kontoret har deltagit i arbetet kring administrativ översyn och kundtjänst, 

samt ansvarat för delprojektet samlad kundtjänst. Kontoret har även genomfört en omfattande 

verksamhetsanalys av kommunens behov av telefoni och tillhörande tjänster, inför en större 

upphandling som genomförts under året och som avslutas i början av 2017. 

En verksamhetsanalys av såväl intranät som extern webbplats har påbörjats. Under 2017 kommer båda 

webbplatserna att byggas om och anpassas utifrån de synpunkter som kommer fram. 

Ett annat starkt fokusområde har legat på kommunens inriktning mot 10 000 nya Luleåbor, bland annat 

via kommunens arrangemang i Almedalen. Närmare nio av tio Luleåbor idag känner till ambitionen att 

Luleå ska växa med 10 000 invånare och ungefär 65 procent anser att tillväxten är positiv för 

kommunen. 

Under året har Kommunikationskontoret producerat närmare 100 trycksaker, exempelvis sex nummer 

av tidningen Vårt Luleå. För att möta förvaltningarnas behov av ökat strategiskt stöd i 

kommunikationsfrågor, har detta varit ett fokusområde i det kommunikatörsnätverk som kontoret 

ansvarar för. 

Personalkontoret: har tagit fram en ny HR-strategi för kommunen och en personalpolicy för hela 

koncernen och samtidigt kunnat reducera antalet styrande dokument. I samverkan med förvaltningar 

och de fackliga organisationerna har en revidering och förtydligande gjorts av det partsforum där 

kommunen hanterar kraven utifrån medbestämmande- och arbetsmiljölagen. Personalsystemet är 

centralt för många andra system i kommunen och en modernare plattform har införts med 

registrerings- och läsfunktioner för mobil. Inom lönebildningsområdet har en ny modell för central 

lönesättning och en lönestrategi tagits fram. 

Kompetensförsörjningen blir allt svårare i allt fler yrkesgruppen nya vägar prövas för att nå presumtiva 

medarbetare. Aktivt arbete med sociala medier är framgångsrika exempel. Under året har vi utvecklat 

samarbetet med femkantens kommuner kring rekryterings- och marknadsföringsinsatser. En 

upphandlad förmånsportal är också en del i attraktionsarbetet. En överklagan har dock fördröjt arbetet 

avsevärt.  

Sjukfrånvaron ökar i kommunen och inslaget av psykisk ohälsa inte minst. Genom ett avtal med 

Försäkringskassan skapas möjligheter att kartlägga utifrån diagnos och arbetsplatser. Nya 

arbetsmiljöbestämmelser gällande organisatorisk och social arbetsmiljö har inneburit att 

arbetsmiljöarbetet har setts över. 
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Samhällsutvecklingskontoret: har tagit fram och förankrat en aktualitetsförklaring och revidering av 

översiktsplanen. Arbetet med utvecklingsplaner har resulterat i ett material för Råneå, 

Hertsön/Lerbäcken och Luleå centrum som är färdigt för politisk förankring och myndighetssamråd. 

Arbetet kring bostadsförsörjning för nya luleåbor har fått en utvecklad struktur och kontoret deltar i 

arbetet. Markanvisningen för första etappen av Kronandalen har getts stöd och programsäkrats. 

Naturvårdsprojektet Guldkant och arbete med borgmästaravtal för ett mer ambitiöst klimatarbete än 

EU:s mål har fortsatt drivits. 

Arbetet med social utveckling har under året resulterat i ett utvecklat kommungemensamt arbetet kring 

samverkan för barn och unga. Förändringsarbete i syfte att tydliggöra roller och ansvar har påbörjats 

rörande tillgänglighetsfrågorna. Den gemensamma strukturen för jämställdhetsintegrering har 

vidareutvecklats främst genom flertalet utbildningar. 

Tillväxtkontoret: har fortsatt att utveckla det internationella samarbetet genom att delta i internationella 

organisationer, relationer med vänorter och partnerstäder, mottagande av inkommande delegationer, 

samordnande av utgående delegationer samt internationella projekt. 

Kontoret har arbetat med strategisk näringslivsutveckling genom strategiarbete samt medverkat i 

framtagande, finansiering och styrning av utvecklingsorganisationer och utvecklingsprojekt. 

I arbetet med marknadsföring av platsen har kontoret under året tillsammans med externa 

nyckelaktörer arbetat fram underlag till reviderad varumärkesstrategi, kontoret har fortsatt 

marknadsföringsarbetet med kampanjen Original Luleå Story. 

Kontoret har deltagit i arbetet med utvecklingsplaner samt fortsatt arbetat med att stödja 

förvaltningarnas arbete med EU-finansiering genom att anställa en EU-strateg. 
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3 Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr Antal månadsanställda per 31 december 

Verksamhetens intäkter 96 734,1   Tillsvidareanställda 169 

Verksamhetens kostnader -362 349,6 Nettoinvestering 25 064 Visstidsanställda 17 

Kapitalkostnader -14 932,1     

Nettokostnader -280 547,6     

Kommunbidrag 306 483,4 Årsbudget 6 200   

Resultat 25 935,8 Avvikelse -18 864   

 

KS/Kommunledningsförvaltningen redovisar för 2016 ett överskott mot budget med +25,9 mkr. 

Överskottet består av ett flertal över- och underskott fördelade huvudsakligen på olika 

kommunövergripande verksamheter. Det administrativa projektet redovisar ett kvarvarande anslag på 

+8,6 mkr av projektets ursprungliga budget på 9,4 mkr. Projektbudgeten är avsedd att förbrukas över en 

treårsperiod. Den politiska verksamheten redovisar överskott med +0,9 mkr, 

överförmyndarverksamheten redovisar ett överskott med +2,5 mkr och kollektivtrafiken redovisar ett 

överskott med +2,9 mkr. Ytterligare ett antal anslag för kommunövergripande verksamheter vilka 

bokförs på kommunledningsförvaltningen redovisar också överskott. Facklig verksamhet med +0,8 mkr, 

potten för 10 000 fler Luleåbor med +0,8 mkr, anslaget för hälsofrämjande projekt +0,9 mkr, särskilda 

folkhälsosatsningar med +4,6 mkr, bidrag till teknikens hus +1,0 mkr, ej budgeterade statsbidrag med 

+0,9 mkr samt IT-verksamheten som redovisar ett överskott med +0,8 mkr. 

KLF:s administrativa verksamheter ett sammantaget överskott med +1,8 fördelat på ekonomikontoret 

+0,3 mkr och tillväxtkontoret med +0,6 mkr.  

Avvikelsen i KLF:s investeringar beror till största del på barn- och utbildningsförvaltningens 

inplanerade digitalisering beslutats att ske genom IT-kontorets datortjänst, så har IT-kontoret investerat 

närmare 17 mkr ytterligare för deras räkning. De betalar hela kapitalkostnaden, så för IT-kontoret är 

investeringen kostnadsneutral. 

4 Styrkort 

 

4.1 SAMHÄLLE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Genomföra programmens intentioner med särskilt fokus 
på avgörande faktorer för 2016 

 Genomföra aktiviteter utifrån genomförd programmålanalys 

 Fler ska välja Luleå som bostadsort 

 Modell för medborgardialoger är beslutad och implementerad 

 

4.2 SERVICE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun 2017  Sammanhållet förslag för genomförande av samlad kundtjänst 
gentemot medborgarna 

 Omhänderta utpekade förbättringsområden utifrån 
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KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Kommunkompassen 

 Enhetlig modell för systematiskt kvalitetsarbete 

Mål för att: Skapa förutsättningar för att följa och jämföra resultat av 
utförd service 

 Utfärda och följa upp servicedeklarationer 

 Kundmätning kontorsvis ska analyseras och vid behov leda till 
åtgärder 

 Öka antalet externa och interna e-tjänster 

 Genomföra aktiviteter utifrån KLF:s handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering 

 
 
 

4.3 MEDARBETARE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott 
ledarskap 

 Chefer upplever att de har rätt förutsättningar att utöva sitt 
ledarskap. 

Mål för att: Ta fasta på och utveckla hälsofrämjande arbetsplatser  Gott hälsoläge ska prägla arbetsplatsen 

 Handlingsplan utifrån medarbetarenkät 

 
 

4.4 EKONOMI 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna kommunbidrag 
(nämnder) och ekonomiska mål (bolag) 

 Resultat > 0 

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder  Vidta åtgärder utifrån genomförd inköpsanalys 

 Utvecklad administrativ samordning inom KLF 

 
 

5 Analys  

5.1 SAMHÄLLE 

Nämnd-/Bolagsmål Analys 

 Genomföra aktiviteter utifrån genomförd programmålanalys Programmålsanalys genomfördes till planeringen 2014 och har 
utgjort grund för att fördela aktiviteter till kontoren. Aktiviteterna 
har handlat om insatser för unga, ökad mångfald, ökad 
sysselsättning och tillväxt, internationellt samarbete, marknadsföra 
platsen Luleå. 

 Fler ska välja Luleå som bostadsort Ett flertal aktiviteter riktade mot målsättningen 10 000 nya Luleåbor 
har genomförts och en kommunikationsplan har tagits fram. Under 
året har markanvisningar för bostäder lyfts till beslut och fler är 
under handläggning, bland annat Kronan etapp 1. Särskilda insatser 
för bostadsförsörjning till nya luleåbor pågår och en struktur för det 
kommungemensamma arbetet är framtagen. En ny prognos över 
bostadsbehovet till och med 2020 är framarbetad. Härutöver har 
insatser för ökad folkbokföring bland studenter genomförts med bra 
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Nämnd-/Bolagsmål Analys 

resultat. Förvaltningen verkat för att skapa bättre förutsättningar att 
rekrytera mångkulturellt (utbildning i svenska), aktiviterer riktade 
mot unga har genomförts (festivaler och evenemang) och 
varumärkesstrategin har uppdaterats. 

 Modell för medborgardialoger är beslutad och implementerad Strategi för medborgardialog är framtagen och antagen i 
kommunfullmäktige. Riktlinjer är framtagna och beslutade. 
Dialogprocessen är kartlagd och ett antal utbildningar riktat till 
såväl politiker och tjänstepersoner är genomförda. 

 

5.2 SERVICE 

Nämnd-/Bolagsmål Analys 

 Sammanhållet förslag för genomförande av samlad kundtjänst 
gentemot medborgarna 

Projekt för ändamålet är formade och bemannade utifrån upprättade 
projektdirektiv. 

 Omhänderta utpekade förbättringsområden utifrån 
Kommunkompassen 

Förvaltningen har omhändertagit de utpekade 
förbättringsområdena: resultatfokuserad årsredovisning, deltagande 
i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) samt utvecklat 
styrsystem/styrkort. 

 Enhetlig modell för systematiskt kvalitetsarbete Uppdraget framflyttat till kommande år och överlämnas till ny 
organisation. 

 Utfärda och följa upp servicedeklarationer IT-kontoret har infört SLA (ServiceLevelAgreement). Kansliet har 
genomfört en riktad utbildningsinsats avseende 
servicedeklarationen att "lämna ut begärd allmän handling inom två 
dagar". 

 Kundmätning kontorsvis ska analyseras och vid behov leda till 
åtgärder 

Kontoren genomför dialoger med förvaltningar och bolag enligt 
fastställd turordning. Förvaltningen genomför ingen samlad 
undersökning. IT-kontoret har genomfört mätning och analyserat 
utfallet angående "Total IT performance". Inköpsavdelningen har 
genomfört dialogmöten med övriga förvaltningar. Ekonomikontoret 
har inte genomfört den planerade kundmätningen på grund av 
långtidssjukskrivningar och personer som slutat. 

 Öka antalet externa och interna e-tjänster Exempel på införda/påbörjade tjänster är: nytt upphandlingssystem, 
digital signering, digital blankett för användare i Raindance, 
byapeng, företagsregister och föreningsregister. 

 Genomföra aktiviteter utifrån KLF:s handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering 

Flera kontor har genomfört/planerar genomföra insatser i 
anslutning till det som ingår i CEMR. Arbete med att könsuppdela 
statistik pågår. 

Tillväxtkontoret har initierat en jämställdhetsutbildning för det egna 
kontoret, kommunikationskontoret, upphandlade fotografer och 
kommunikationsbyråer. Kontoret har gjort studiebesök/utbildning 
hos LTU kring jämställdhet, deltagande vid jämställdhetsdagarna i 
Malmö. Kampanjen "Kvinnor som förebilder "har pågått i sociala 
medier fram till maj, därefter på Luleå.nu. 

 
 

5.3 MEDARBETARE 

Nämnd-/Bolagsmål Analys 

 Chefer upplever att de har rätt förutsättningar att utöva sitt 
ledarskap. 

Under året har förändringar skett avseende KLF:s roll och 
kommundirektörens tillikauppdrag som förvaltningschef 
förändrades till en särskild befattning för en förvaltningschef. 
Kontoren har arbetat med insatser inriktade mot arbetsmiljö, 
kompetensutveckling och det verksamhetsspecifika ur ett 
chefsperspektiv. KLF kommer att inta en ny roll från och med 2017 
då inte längre samhällsutvecklings- och tillväxtkontoret ingår i 
förvaltningen medan inköpskontoret tillkommit. 
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Nämnd-/Bolagsmål Analys 

 Gott hälsoläge ska prägla arbetsplatsen Frisknärvaro 78,3 % (72,9 %) - målet minst 75 % 

Sjukfrånvaro 3,8 % (3,6 %) - målet högst 3 % 

Sjukfrånvaron nås inte på grund av långtidssjukrivningar inom 
kommunikationkontoret. 

 Handlingsplan utifrån medarbetarenkät Handlingsplaner och förbättringsaktiviteter utifrån senaste 
medarbetarenkäten, inom kontoren, är genomförda enligt plan. 

 
 

5.4 EKONOMI 

Nämnd-/Bolagsmål Analys 

 Resultat > 0 KS/Kommunledningsförvaltningen redovisar för 2016 ett överskott 
mot budget med +25,9 mkr. Överskottet består av ett flertal över- 
och underskott fördelade huvudsakligen på olika 
kommunövergripande verksamheter. Det administrativa projektet 
redovisar ett kvarvarande anslag på +8,6 mkr av projektets 
ursprungliga budget på 9,4 mkr. Projektbudgeten är avsedd att 
förbrukas över en treårsperiod. Den politiska verksamheten 
redovisar överskott med +0,9 mkr, överförmyndarverksamheten 
redovisar ett överskott med +2,5 mkr och kollektivtrafiken redovisar 
ett överskott med +2,9 mkr. Ytterligare ett antal anslag för 
kommunövergripande verksamheter vilka bokförs på 
kommunledningsförvaltningen redovisar också överskott. Facklig 
verksamhet med +0,8 mkr, potten för 10 000 fler Luleåbor med 
+0,8 mkr, anslaget för hälsofrämjande projekt +0,9 mkr, särskilda 
folkhälsosatsningar med +4,6 mkr, bidrag till teknikens hus 
+1,0 mkr, ej budgeterade statsbidrag med +0,9 mkr samt IT-
verksamheten som redovisar ett överskott med +0,8 mkr. 

KLF’s administrativa verksamheter ett sammantaget överskott med 
+1,8 fördelat på ekonomikontoret +0,3 mkr och tillväxtkontoret med 
+0,6 mkr. 

Avvikelsen i KLF:s investeringar beror till största del på barn- och 
utbildningsförvaltningens inplanerade digitalisering beslutats att 
ske genom IT-kontorets datortjänst, så har IT-kontoret investerat 
närmare 17 mkr ytterligare för deras räkning. De betalar hela 
kapitalkostnaden, så för IT-kontoret är investeringen 
kostnadsneutral. 

 Vidta åtgärder utifrån genomförd inköpsanalys Dialoger har förts mellan inköp och kontoren, men har inte slutförts 
och kommer att fortsätta under 2017. 

 Utvecklad administrativ samordning inom KLF Den samordnade administrationen för KLF har genomförts för de 
beslutade delarna (ekonomiadministration, lönehantering, inköp, 
posthantering och diarieföring). Deltagande i det övergripande 
arbetet med översyn administration och kundtjänst har skett. 
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6 Intern kontroll 

 

   Kontrollmoment Senaste analys Riskvärde 

  Säkerställ att gällande 
regelverk för 
informationssäkerhet 
tillämpas  

Resultat och noterade avvikelser: 

Riktlinjer har skickats ut. 

Åtgärder: 

Frågan bör lyftas vid APT årligen. 

12 

  Säkerställ att 
jämställdhetsanalyser 
görs utifrån 
könsuppdelad statistik  

Resultat och noterade avvikelser: 

En struktur är under framarbetande 

Åtgärder: 

Arbete och uppföljning sker fortlöpande. 

12 

  Säkerställa att det finns 
förattesterade 
beställningsunderlag till 
leverantörsfakturorna  

Resultat och noterade avvikelser: 

E-handel 15 % på årsbasis jämfört med 
8 % 2015 

Åtgärder: 

Inköpssamordnaren har dialog med 
samtliga behöriga beställare för att 
förbättra processen. 

12 

  Försenade betalningar  Resultat och noterade avvikelser: 

Tendensen är att antalet försent betalda 
fakturor minskar för samtliga kontor. På 
helår 9 % jämfört med 13 % för 2015. 

Åtgärder: 

Uppföljning sker fortlöpande. 

  

12 

 

 = Avslutad med avvikelse 

 = Avslutad  
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (1)
Kvalitet & samhällsutveckling Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-02-14

 
2017/212-2.4.3.3

Håkan Wiklund

Kvalitet och samhällsutvecklings yttrande över ansökan om 
finansiering av konferensen Framtidens sjöfart
Ärendenr 2017/212-2.4.3.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 80 tkr till konferensen 
Framtidens sjöfart. Medel anvisas från anslaget för EU-medfinansiering. Som 
villkor för beslutet gäller att konferensen arrangeras i Luleå.

Sammanfattning av ärendet
Norrbottens handelskammare ansöker om 100 tkr till konferensen Framtidens 
sjöfart. Konferensen hålls en heldag 30 maj 2017 och fokuserar på att utveckla 
sjöfarten i norr. Konferensen ska ha ett starkt deltagande från 
sjöfartsbranschen och beslutsfattare från lokal, regional och nationell nivå. 
Dessutom finns representant från EU-kommissionens generaldirektorat 
transport och rörlighet med i programmet.

Finansiering söks dessutom från SSAB, Shorelink, Piteå hamn, Luleå hamn, 
Skellefteå hamn och Kalix hamn.

Kvalitet och samhällsutveckling välkomnar initiativet att anordna en 
sjöfartskonferens, samt att jämställdhetsperspektivet finns med redan från 
början i planeringen av konferensen. Kvalitet och samhällsutveckling menar 
emellertid att även den regionala nivån i Norrbotten bör kunna bidra till 
konferenser som behandlar strategiskt viktiga frågor för länet, och detta är 
framfört till Norrbottens handelskammare. Luleå kommun bidrog med 100 tkr 
till konferensen 2016. Kvalitet och samhällsutveckling föreslår att Luleå 
kommun anslår 80 tkr till konferensen Framtiden sjöfart 2017.

Beslutsunderlag
 Ansökan om medfinansiering till konferensen Framtiden sjöfart, bilaga
 Programplanering konferens Framtidens sjöfart, bilaga

Håkan Wiklund
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
Kvalitet och samhällsutveckling
Ekonomikontoret
Norrbottens handelskammare
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Norrbottens Handelskammare Service AB Telefon: 0920 45 56 60  
Kyrkogatan 13, 972 32 Luleå E-post: info@north.cci.se
Webb: www.north.cci.se  Org. 556314-5382  

Momsreg.SE556314538201

2017-02-13
Luleå kommun
Kvalitét och Samhällsutveckling
Håkan Wiklund

Ansökan om medfinansiering
30 maj 2017 mellan 10:00 och 16:30 genomför Norrbottens Handelskammare för tredje 
året eventet Framtidens Sjöfart.
Dagen har, tillsammans med Bottenvikens Hamnar, Shore Link SSAB och Luleå kommun 
utvecklats till en viktig dag då sjöfartens frågor sätts i fokus. 
2016 fanns även Nord Norge och Nord Finland representerade på programmet så väl som 
bland deltagare vilket även är ambitionen i år.
Årets program kommer även lyfta EU-perspektivet där deltagande från DG- Move finns 
med på programmet.

På samma sätt som i fjol söks medfinansiering från Bottensvikens Hamnar, Shore Link, SSAB 
och Luleå kommun.

Aktuellt finansieringsläge

SSAB 25 000 beslutat
Shorelink 21 250 beslutat
Piteå Hamn 21 250 beslutat
Luleå Hamn 21 250 beslutat
Skellefteå Hamn 21 250 beslutat
Kalix Hamn 11 000 beslutat

Luleå kommun 100 000 ej beslutat

Utkast till program bifogas.

Vänligen
Susanne Wallin
Norrbottens Handelskammare
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Framtidens sjöfart i norr 2017 30-maj
Språk: svenska

10:00 Registrering
10:30 Inledning

DG Move Framtidens sjöfart i Östersjön
Styrmedel för utveckling mot
en grönare sjöfart Karin Svensson Smith

11:35 Paneldiskussion - internationell Hur nås grön sjöfart i Östersjön industri, hamnar, politik
12:00 Lunch
13:00 Utveckling av svensk kustsjöfart Sjöfartsverket Marielle Svan

Sjöfartens potential Svensk sjöfart Pia Berglund
Sjöfartens potential Sveriges hamnar Mikael Castanius

14:00 Paneldiskussion Går utvecklingen av sjöfart åt rätt håll?
14:20 FIKA/ Mingel

14:45
Möjliggörare för mer sjöfart i
logistikkedjan Regionala företag LKAB - Narvik Hamn
Mer sjöfart i logistikkedjan Regionala företag ev omvärldsbevakning Lars/ Christers inspel
Transportlösningar för finsk
gruvnäring Talvivaara Finsk representant- näringsliv

15:45 Paneldiskussion
Effekter av anpassning till gröna
transporter

Wagenborg, ESL Shipping,
Transatlantic

16:15 Mingel
16:30

kan drivmedelsutvecklingen i Finland och Sverige vara av intresse?
Vid paneldiskussionen sätts fokus på direkta åtgärder: vad krävs för att få rätt incitament för mer sjöfart.

Tema: Hur stimuleras sjöfarten i norr?

Målgrupp Nationella beslutsfattare, näringsliv, 
Fakta blad med grundläggande info??

Inledning: så här ser ambitionerna ut, dessa beslut är tagna hur matchar de varandra?

Att kontakta: Sunpine (logistikchef Markel Jonsson), Peter Ekman branschrådet , 
Finnish Waterway association, Heli Koukkula-Teixeira, Sjöfartsforum, Joakim Glasell

konsekvenser av anpassningar till svaveldirektiv
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (1)
Kvalitet och samhällsutveckling Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-01-31

 
2016/1234-2.4.3.3

Håkan Wiklund

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till finansiering av 
Seniordagen under Luleå hamnfestival
Ärendenr 2016/1234-2.4.3.3

Kvalitet och samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om finansiering 
av Seniordagen under Luleå hamnfestival.

Sammanfattning av ärendet
Kalaskyrkan ansöker om 30 tkr till finansiering av aktiviteter för äldre under 
Luleå hamnfestival 2017. Sökta medel är tänkta att användas till artister, 
ljudtekniker och instrument. Projektägaren hoppas vidare att äldreomsorgen 
kan underlätta deltagandet på seniordagen för äldre som finns i deras 
verksamhet.

Kvalitet & samhällsutveckling har varit i kontakt med socialförvaltningen 
samt avdelningen park och evenemang vid stadsbyggnadsförvaltningen. Park 
och evenemang diskuterar frågan med socialförvaltningen och ser på 
möjligheterna att medverka till arrangemanget och dess finansiering. Kvalitet 
och samhällsutveckling välkomnar initiativet från Kalaskyrkan men menar att 
arrangemanget och dess finansiering bör prövas av avdelningen park och 
evenemang och inom ordinarie budgetram för Luleå hamnfestival.

Beslutsunderlag
 Ansökan om finansiering av Seniordagen under Luleå hamnfestival, 

bilaga

Håkan Wiklund
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
Kvalitet & samhällsutveckling
Stadsbyggnadsförvaltningen
Ekonomikontoret
Kalaskyrkan
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kvalitet & samhällsutveckling Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-02-13

 
2017/210-3.1.1.3

Frida Wikström

Planuppdrag – Detaljplan för del av Kallax 13:5, 13:23 och 
13:24
Ärendenr 2017/210-3.1.1.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge stadsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för del av Kallax 13:5, Kallax 
13:23 och 13:24 samt besluta om antagande av planen under förutsättning att
inga betydande avvikelser har skett från uppdragsbeskrivningen.

Sammanfattning av ärendet

Planområdet ligger på Kallaxön och omfattar del av Kallax 13:5 samt 
fastigheterna Kallax 13:23 samt 13:24. 

Planens syfte är att anpassa detaljplanen till pågående markanvändning.

Fastigheterna Kallax 13:23 och Kallax 13:24 har bildats med stöd av gällande 
detaljplan. Byggnaderna till berörda fastigheter har däremot uppförts väster 
om fastigheterna. Befintliga tomtplatser vid husen mark är i gällande 
detaljplan avsatt som parkmark. Planförslaget innebär att ny kvartersmark för 
bostäder placeras så att de omsluter befintliga byggnader. 
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (2)
Kvalitet & samhällsutveckling Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-02-13

 
2017/210-3.1.1.3

Frida Wikström

När detaljplanen vunnit laga kraft kan ny fastighetsförrättning utföras som 
överensstämmer med de faktiska förhållandena.

Det innebär ingen ökad exploateringsgrad eller förtätning inom gällande 
detaljplan, endast att pågående markanvändning legaliseras för 
bostadsändamål.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande och kan om inget oförutsett 
planen antas av stadsbyggnadsnämnden.

Frida Wikström
Kvalitet & samhällsutveckling

Beslutet skickas till
Stadsbyggnadsnämnden, Kvalitet & samhällsutveckling
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LULEÅ KOMMUN ANVISNING 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-02-08

 
2017/184-3.1.2.2

Ewa Andersson Hjälte

Markanvisning till Kronandalens Fastigheter AB på del av 
Kronan 1:1
Ärendenr 2017/184-3.1.2.2

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att Kronandalens Fastigheter AB, 

dotterbolag till BD Fastigheter AB, erhåller markanvisning för 
byggande av ca 80 bostäder inom Kronandalen etapp 1 i enlighet med 
bifogat markanvisningsavtal.

2. Markanvisningen ska gälla till 2018-12-31.
3. Bostäderna ska upplåtas med hyresrätt.
4. Chefen för kvalitet & samhällsutveckling ges rätt att underteckna 

markanvisningsavtalet inklusive eventuella tillägg enligt § 19 i samma 
avtal samt efterföljande köpehandlingar alternativt 
tomträttshandlingar.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har under våren 2016 påbörjat ett markanvisningsförfarande av 
etapp 1 på Kronandalen. Hela etappen som ligger i den norra delen av 
Kronandalen har planerats för ca 420 bostäder. Etappen har delats upp i sex 
olika kvarter enligt kartan nedan. Markanvisningsprocessen har genomförts 
genom ett jämförelseförfarande där sex byggaktörer har valts ut för en fortsatt 
dialog med kommunen om ambitioner och kvaliteter utifrån Vision Luleå 
2050 och Kvalitets- och Gestaltningsprogrammet för Kronandalen. Parallellt 
med markanvisningsprocessen håller en detaljplan för området på att tas fram 
där målet är att skapa förutsättningar för en attraktiv och hållbar stadsdel med 
stadsmässig karaktär och god arkitektur. Detaljplanen kommer att utformas 
med viss flexibilitet för att tillåta en utveckling av området under en längre 
tid.

För att säkerställa kommunens ambitionsnivå för den nya stadsdelen i det 
färdiga projektet har det i markanvisningsförfarandet och under 
dialogprocessen fokuserats på ett antal hållbarhetsaspekter och 
gestaltningsfrågor. De överenskommelser som träffats har inarbetats i förslag 
till markanvisningsavtal. Strävan har varit att bygga med stor andel trä, tegel 
och sten, att hitta samverkanslösningar för parkering, ekosystemtjänster 
såsom t ex gröna tak, mobilitetstjänster i form av bilpool eller erbjudande av 
lådcyklar. 

Som en del i kommunens ansvar för bostadsförsörjningen har avtal träffats om 
att 5 % av bostäderna ska erbjudas kommunen för särskilda gruppers behov. 
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LULEÅ KOMMUN ANVISNING 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-02-08

 
2017/184-3.1.2.2

Ewa Andersson Hjälte

Vid utförande av projektet ska byggherren skapa förutsättningar till 
utbildning, praktik och arbete för grupper som har svårt att ta sig in på 
arbetsmarknaden. För planering av etappens genomförande ska en särskild 
projektgrupp med representanter från respektive byggherre och kommunens 
projektledare bildas. Enligt avtalet framgår att vid större förändringar av 
bolagets förslag krävs samråd och skriftligt tillägg med kommunen.

BD Fastigheter AB är en av de sex utvalda byggaktörerna. Bolagets förslag 
avser flerbostadshus om ca 80 bostäder som upplåts med hyresrätt och där 
parkering ska ske i eget undergrävt garage. Förslaget har bedömts ha robusta 
materialval med fina detaljer och där hyresrätten bidrar till en jämn fördelning 
mellan olika upplåtelseformer inom området. Bolaget har begärt att 
markanvisningen ställs på dotterbolaget Kronandalens Fastigheter AB.

Kvalitet & samhällsutveckling föreslår i samråd med stadsbyggnads-
förvaltningen att Kronandalens Fastigheter AB erhåller markanvisning till del 
av Kronan 1:1 i enlighet med förslag till markanvisningsavtal. Vidare föreslås 
att chefen för kvalitet & samhällsutveckling ges rätt att underteckna 
markanvisningsavtalet inklusive eventuella tillägg enligt 19 § samma avtal 
samt efterföljande köpe- eller tomträttshandlingar.

Beslutsunderlag
Förslag till markanvisningsavtal med bilagor 1-4

Ewa Andersson Hjälte
Strateg, mark och exploatering

Beslutet skickas till
BD Fastigheter, Kronandalens Fastigheter AB
Kvalitet & samhällsutveckling
Stadsbyggnadsförvaltningen
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MARKANVISNINGSAVTAL 

Del av Kronan 1:1  
 Projekt Kronandalen i Luleå kommun 

 

Detta markanvisningsavtal (”Avtalet”) har träffats mellan: 

(1) Luleå kommun, org nr 212000-2742 
Box 50001 
973 21 Luleå, (”Kommunen”); och 

(2) Kronandalens Fastigheter AB, org.nr 559098-6625 
Lillbrogatan 18 
941 33 Piteå (”Bolaget”) 
 

Kommunen och Bolaget benämns nedan var för sig ”Part” och gemensamt ”Parterna”. 
 
BAKGRUND  
 
Kommunen har påbörjat detaljplanearbete, genom förslag till detaljplan för del av Kronan, del av 
Kronan 1:1 samt Kronan 1:5, ”Detaljplanen”, för att möjliggöra för exploatering och utveckling av 
den nya stadsdelen Kronandalen i Luleå, med målet att skapa förutsättningar för bl.a. en attraktiv 
och hållbar stadsdel med stadsmässig karaktär och god arkitektur. Detaljplanen avser att tillåta en 
utveckling under en längre tid, där området som helhet kommer att byggas ut i etapper under 10-15 
år framöver. Detaljplanen beräknas kunna antas under juni 2017.  

Kommunen har under våren 2016 gått ut med en inbjudan till intresseanmälan för markanvisning av 
etapp 1 av Kronandalen. Etapp 1 omfattar totalt ca 420 bostäder med en yta om totalt ca 45 000 kvm 
BTA samt 2 parkeringshus omfattande ca 250 p-platser. Av de inkomna förslagen har Bolaget utsetts 
som en av sex byggherrar som ska tilldelas markanvisning för ett av sex bostadskvarter i etapp 1. 
Markanvisningen har genomförts genom dialog mellan Parterna och detta Avtal ansluter till och 
kompletterar det som framkommit under denna dialog. 

Genom markanvisningen ska Bolaget i samverkan med Kommunen och etappens övriga fem 
byggherrar utveckla och gestalta Kronandalen etapp 1 i enlighet med den kommande Detaljplanen 
samt Kvalitets- och gestaltningsprogrammet för Kronandalen, ”KGP” och Program till Vision Luleå 
2050s riktlinjer och intentioner som Bolaget tagit del av.  

§ 1 SYFTE MED MARKANVISNINGEN  

Syftet med detta Avtal är att för Bolaget reservera anvisat markområde, se § 4, och att föreskriva de 
villkor och förutsättningar som gäller för utbyggnad av det anvisade markområdet. Bolaget erhåller 
genom detta Avtal en rätt att förvärva det aktuella markområdet av Kommunen och Parterna har för 
avsikt att teckna ett Genomförande- och marköverlåtelseavtal, ”Överlåtelseavtalet”, så snart 
villkoren i detta markanvisningsavtal är uppfyllda.  

Bolaget ska under markanvisningstiden planera och förbereda exploatering av det anvisade 
markområdet genom att påbörja förberedande projektering och övriga förberedelser och åtgärder 
som är nödvändiga för projektets genomförande, för att uppnå villkoren för kommande byggnation 
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av det tilldelade kvarteret i enlighet med detta Avtal och för att, när Detaljplanen vunnit laga kraft, 
kunna påbörja byggnation inom det område som markanvisats. 

§ 2 VILLKOR FÖR AVTALETS GILTIGHET  

Markanvisningsavtalet är giltigt när Kommunstyrelsen i Luleå kommun beslutat att godkänna avtalet 
och båda parter undertecknat. Parterna är införstådda med att föreslagen bostadsbyggnation prövas 
genom detaljplanen för aktuellt område. Några byggrätter kan därmed inte garanteras förrän 
detaljplanen antagits och vunnit laga kraft. Efter att detaljplanen vunnit laga kraft kommer parterna 
att teckna ett överlåtelseavtal om förutsättningar för detta är uppfyllda, se § 23 A i avtalet.  

Om detaljplanen inte vinner laga kraft kommer parternas mellanhavanden och 
markanvisningsavtalets giltighet att upphöra. Parterna svarar för sina respektive nedlagda kostnader 
och någon ersättningsskyldighet föreligger inte för vardera part.  

§ 3 AVTALSTID 

Detta markanvisningsavtal gäller från tiden för Avtalets undertecknande och fram till dess att 
Överlåtelseavtal har träffats mellan Parterna, dock längst tom 2018-12-31.  

I de fall särskilda skäl finns, tex att detaljplanearbetet fördröjs, kan detta Avtal komma att förlängas. 
En eventuell förlängning ska skriftligen tilläggas detta Avtal.  

§ 4 MARKANVISNINGSOMRÅDE 

Bolaget tilldelas härmed, för byggande av bostäder med tillhörande kvartersgata samt anläggande av 
gemensam kvartersgata, markanvisning, innefattande ett område av fastigheten Kronan 1:1, 
”Markanvisningsområdet”. 

Den del av Markanvisningsområdet ”A” som avser område för byggande av bostäder inklusive 
kvartersgata har markerats med blå färg på karta, Bilaga 1.  

Den del av Markanvisningsområdet ”Ab” som avser anläggande av gemensam kvartersgata har 
markerats med rosa färg på karta, Bilaga 1.  

Den del av Markanvisningsområdet som avser område ”Ab” ska uppföras gemensamt med annan 
part, på sätt som beskrivs nedan under Samverkanslösningar i § 16.  

Bolaget är medvetet om att Markanvisningsområdets gränser samt byggrätten för 
Markanvisningsområdet kan komma att justeras under detaljplanearbetets gång. Gränsernas exakta 
läge och maximal byggrätt kommer att fastläggas i enlighet med Detaljplanen, när denna vunnit laga 
kraft. 

§ 5 EXPLOATERING AV MARKANVISNINGSOMRÅDET 

Bolaget ska utföra och bekosta utbyggnad av samtliga byggnader och anläggningar inom 
kvartersmark. Bolaget ska anpassa utbyggnation av Markanvisningsområdet mot projekterade höjder 
för angränsande allmän platsmark och infrastruktur. 

Bolaget ska planera exploatering av Markanvisningsområdet i den omfattning som framgår av 
”Bolagets förslag till utformning av kvarteret” enligt Bilaga 2. 
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Bolaget ska även planera exploatering av Markanvisningsområdet i enlighet med, mellan Parterna 
träffad, Överenskommelse om utformning och gestaltning, ”Överenskommelsen”, enligt Bilaga 3. 
Överenskommelsen redovisar det som Parterna kommit överens om under den dialogprocess som 
hittills genomförts och utgör ett komplement till Bolagets förslag till utformning av kvarteret, enligt 
Bilaga 2 samt till markanvisningsavtalet i övrigt. Överenskommelsen syftar till att säkerställa 
ambitionsnivån för exploatering av etapp 1 Kronandalen och redovisar de åtaganden som Bolaget 
gjort kring gestaltning, hållbarhet m.m. utifrån KGP och Vision Luleå 2050s riktlinjer och intentioner. 

Parterna är införstådda med att förslaget enligt Bilaga 2 samt åtgärderna enligt Bilaga 3, kan komma 
att utvecklas under markanvisningstiden i enlighet med § 19 nedan. 

§ 6 TILLTRÄDE TILL MARKANVISNINGSOMRÅDET 

Tillträde till Markanvisningsområdet regleras i kommande Överlåtelseavtal. Innan dess får Bolaget 
inte ta i anspråk Markanvisningsområdet för byggnation. 

Bolaget tillåts dock att under markanvisningstiden enligt detta Avtal beträda Markanvisningsområdet 
för erforderliga förberedande undersökningar, mätningar, osv.  

Sker inte förvärv av Markanvisningsområdet i enlighet med syftet med detta Avtal ska Bolaget på 
egen bekostnad återställa Markanvisningsområdet om kommunen så begär.   

§ 7 UNDERSÖKNINGAR OCH UTREDNINGAR INOM KVARTERSMARK 

Kommunen har under detaljplanearbetet tagit fram en rad undersökningar för området, bl.a. 
geoteknisk undersökningsrapport och miljöteknisk utredning. Bolaget har tagit del av samtliga dessa 
utredningar.  

Bolaget svarar för att ta fram och bekosta övriga nödvändiga undersökningar och utredningar, inom 
kvartersmark, och samtliga projekteringsåtgärder som krävs för att kunna bebygga 
Markanvisningsområdet.  

Om förvärv av Markanvisningsområdet inte sker svarar Bolaget för nedlagda kostnader för sina 
gjorda utredningar och förberedande åtgärder enligt ovan. 

I det fall Kommunen så begär ska Bolaget överlämna resultat av gjorda utredningar till Kommunen, 
mot ersättning för nedlagda kostnader.   

§ 8 DETALJPLANEKOSTNADER 

Bolaget ska erlägga planavgift i samband med bygglov i enlighet med vid ansökningstillfället gällande 
plantaxa.   

§ 9 GATUKOSTNADSERSÄTTNING 

I priset för den kommande marköverlåtelsen ingår den på den blivande fastigheten belöpande 
gatukostnadsersättningen, avseende gator och allmänna platser med tillhörande anordningar, enligt 
Detaljplanen. Detta gäller dock inte ersättning för kommande förbättringsarbeten eller nyanläggning 
av gata och annan allmän plats med tillhörande anordningar i anslutning till den blivande fastigheten 
som kan komma att krävas i framtiden efter det att Detaljplanen genomförts.  
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§ 10 BYGGLOV 

Bolaget svarar för att ansöka om och bekosta bygglov, i enlighet med gällande bygglovtaxa, för 
byggnation inom Markanvisningsområdet. Att Bolaget beviljats bygglov och att beslutet vunnit laga 
kraft är en förutsättning för att Markanvisningsområdet sedan ska överlåtas till Bolaget.  

Bygglovsansökan ska, förutom med kommande detaljplan, stämma överens med Bilaga 2 och Bilaga 
3 enligt detta Avtal samt med, mellan Parterna tecknade, eventuella skriftliga tillägg till förslag och 
åtgärder i Bilaga 2 och Bilaga 3 som eventuellt framkommer under markanvisningstiden. 

§ 11 BULLERÅTGÄRDER  

Bolaget är medvetet om att Markanvisningsområdet är utsatt för buller från Bensbyvägen, men även 
från lokalgator inom stadsdelen, vilket kan medföra att byggnationen och den exteriöra 
boendemiljön behöver anpassas för att klara gällande bullernivåer.  

Bolaget ansvarar för och bekostar de bullerdämpande åtgärder som kan komma att krävas, för att 
klara gällande bullernivåer och ska i samband med bygglovsansökan skriftligen redovisa vilka 
bullerdämpande åtgärder som ska vidtas för att klara gällande bullernivåer.  

§ 12 VATTEN, AVLOPP OCH DAGVATTEN 

Bolaget ska ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Genom området kommer att 
finnas ett öppet dagvattensystem för fördröjning och rening av dagvatten. Bolaget ansvarar för att 
säkerställa lutningar inom sitt kvarter för hantering av dagvatten i enlighet med den för området 
tänkta lösningen. 

Samtliga lösningar för vatten, avlopp och dagvatten ska projekteras och anläggas i enlighet med Luleå 
kommuns projekteringsanvisningar.  

§ 13 ANLÄGGNINGS- och ANSLUTNINGSAVGIFTER  

Inom området finns teknisk infrastruktur för fjärrvärme, el, VA och fiber. 

Bolaget svarar för samtliga anläggnings- och anslutningsavgifter vilka ska erläggas separat till 
respektive leverantör enligt vid anslutningstillfället gällande taxa. 

§ 14 MARKENS SKICK 
 
Bolaget är medvetet om att markområdet tidigare utgjort del i militär anläggning. Inom området har 
bl.a. funnits interna nät för teknisk infrastruktur, såsom el, vatten, opto, fjärrvärme och signal. Dessa 
betraktas som i bruk fram till dess att de ersatts av den nya infrastruktur som Kommunen anlägger. 
För etapp 1 är detta planerat att ske hösten 2017. De ersatta ledningarna kommer dock att lämnas 
kvar i marken och Bolaget svarar för att riva och ta bort gamla anläggningar om det är nödvändigt för 
exploateringen.   

Området är sanerat vid kommunens övertagande efter den tidigare försvarsverksamheten och 
resultatet från markundersökningen går att läsa i den markmiljötekniska utredningen.  

Om ytterligare sanering krävs för bostadsbyggnation står kommunen för kostnader förenade med 
detta. 
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§ 15 ANTAL LÄGENHETER OCH UPPLÅTELSEFORM 
Bolaget ska, i enlighet med inlämnat förslag, Bilaga 2, uppföra totalt ca 80 lägenheter för 
bostadsändamål. Samtliga lägenheter ska upplåtas med hyresrätt. 

Kommunen ser gärna att Bolaget ansluter sig till den kommunala bostadsförmedlingen ”Bostad 
Luleå” för förmedling av sina bostäder. 

§ 16 SAMVERKANSLÖSNINGAR 
 
Kvartersgata  
Bolaget förbinder sig att i samverkan med byggherren för Kvarter B, Riksbyggen, finansiera och 
uppföra gemensam kvartersgata inom område ”Ab”, markerat med rosa färg på karta, Bilaga 1. 
Gatan ska inrättas som en gemensamhetsanläggning mellan parterna och kostnader för utförande 
och drift av anläggningen ska fördelas enligt anläggningsbeslut i lantmäteriförrättning. 

Anläggningen ska utföras med finplanering av gata, gångbana och belysning enligt KGP. 

§ 17 FASTIGHETSBILDNING   

Kommunen ansvarar för ansökan om nödvändig fastighetsbildning för genomförande av kommande 
marköverlåtelse i enlighet med detta Avtal. För kostnad avseende avstyckning av kvartersmark svarar 
Kommunen medan Bolaget svarar för kostnader för inrättande av de gemensamhetsanläggningar 
som redogjorts för enligt § 16. Ansökan om fastighetsbildningsåtgärder ska ske snarast möjligt efter 
att Överlåtelseavtal tecknats mellan Parterna.  

§ 18 ANSVAR FÖR GENOMFÖRANDE AV ALLMÄN PLATSMARK 

Kommunen ska vara huvudman för gata och övrig allmän platsmark, i enlighet med Detaljplanen, och 
svarar för att utföra och bekosta samtliga anläggningar inom allmän platsmark, innefattande bl.a. 
gator och parkområden. 

Kommunen ska utföra byggnationen av allmän platsmark i enlighet med den kommande 
Detaljplanens bestämmelser och intentioner samt ta hänsyn till det av Kommunen upprättade 
Kvalitets- och gestaltningsprogrammet för Kronandalen. 

§ 19 UTVECKLING AV BOLAGETS FÖRSLAG  

Vid utveckling och förändringar av Bolagets förslag under markanvisningstiden enligt Bilaga 2 och de 
överenskommelser på åtgärder som nedtecknats i Bilaga 3 krävs en dialog och avstämning gentemot 
Kommunen. Nya förutsättningar eller förändringar av särskild betydelse ska undertecknas av båda 
Parter för att sedan biläggas detta Avtal och utgöra underlag i den fortsatta processen, bl.a. vid 
ansökan om bygglov. 

Frågor berörande detta kommer att föras via projektledare för projekt Kronandalen. 

§ 20 EXPLOATERINGENS GENOMFÖRANDE 

Etapp 1 av Kronandalen kommer att exploateras av totalt sex byggherrar som ska exploatera varsitt 
bostadskvarter. Inom etappen ska även två stycken byggherregemensamma parkeringshus samt 
gemensamma kvartersgator anläggas av byggherrarna, samtidigt som Kommunen ska anlägga den 
allmänna platsmarken i området. Exploateringen av etapp 1 kommer därmed att ställa höga krav på 
samordning, samverkan och genomtänkta lösningar mellan Bolaget, Kommunen och övriga 
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byggherrar. Det är därmed angeläget att samtliga aktörer inom etapp 1 verkar för att samarbeta och 
hålla en ständigt aktuell dialog. 

För planering av exploateringens genomförande ska det bildas en särskild projektgrupp, 
”Projektgruppen”, där Kommunen, Bolaget och övriga byggherrar som ska exploatera inom etapp 1 
ska delta med representant för respektive aktör. Respektive Part ska utse de personer som ska ingå i 
Projektgruppen. Projektgruppen ska utses så snart detta Avtal blivit tecknat. Respektive Part står för 
sina kostnader för medverkan i Projektgruppen.  

Projektgruppen ska ha ansvaret för frågor kopplade till exploateringens genomförande innefattande 
frågor kring logistik, kommunikation, information och samordning för exempelvis avfallshämtning, 
leveranser, bilpool etc.  Projektgruppen ska, genom samordningsmöten, förbereda utbyggnationen 
av etapp 1 på sådant sätt att denna kan påbörjas så snart som möjligt efter att Detaljplanen vunnit 
laga kraft. 

Kommunens representant är sammankallande till startmöte för Projektgruppen varefter 
Projektgruppen själv utformar fortsatta arbetsformer. 

Bolaget ska medverka på samordningsmöten inför och under byggskedet. 

§ 21 MEDVERKANDE ARKITEKT 
Bolaget förbinder sig att fortsätta arbetet med nuvarande arkitekt i projektet fram till inlämnande av 
bygglov. 

§ 22 TIDPLAN FÖR PROJEKTETS GENOMFÖRANDE  

Bolaget har upprättat en översiktlig genomförandeplan som redovisar planeringen av hela 
exploateringen där, projektering, bygglovprocess, säljprocess/förmedling, byggstart, uppförandet av 
byggnader och genomförandet av exploateringen i övrigt redovisas tidsmässigt. Bolaget ska arbeta 
med projektet enligt tidplanen, se Bilaga 4. Tidplanen ska revideras i samband med tecknande av 
Överlåtelseavtalet.  

§ 23 GENOMFÖRANDE- OCH MARKÖVERLÅTELSEAVTAL 

Denna markanvisning ger Bolaget en förhandsrätt att förvärva Markanvisningsområdet med 
äganderätt och Parterna har för avsikt att träffa avtal om genomförande och marköverlåtelse efter 
att Detaljplanen vunnit laga kraft, dock senast 2018-12-31. 

Genomförande- och marköverlåtelseavtalet ska reglera överlåtelse av Markanvisningsområdet samt i 
övrigt bygga vidare på detta Avtal och reglera genomförandefrågor som i nuläget inte kan hanteras. 

§ 23 A. Villkor för träffande av Genomförande- och marköverlåtelseavtal 

Bolagets rätt att förvärva Markanvisningsområdet gäller förutsatt att villkoren i detta 
markanvisningsavtal uppfylls och förutsatt att Luleå kommunfullmäktige antar Detaljplanen och att 
beslutet vinner laga kraft samt att Bolaget beviljats bygglov och att beslutet vunnit laga kraft.  

§ 23 B. Överlåtelse  

Tillträde sker enligt överenskommelse mellan parterna i överlåtelseavtalet. 
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Överlåtelseavtalets giltighet kommer att villkoras med en byggnationsskyldighet som innebär att det 
åligger Bolaget att påbörja byggnation i väsentlig omfattning inom det överlåtna området inom 2 år 
från tillträdesdagen. 

För uppförande av gemensam kvartersgata ska kommande anläggningsbeslut följas.  

§ 23 C. Markpris/köpeskilling 

Markpriset vid försäljning av mark inom Kronandalen för bostäder, kontor och övriga ändamål ska 
utgöra 1750 kr per kvadratmeter BTA enligt bygglov. Detta pris innefattar inte ytor för 
parkeringsanordningar för bil och cykel, då dessa markområden ska överlåtas utan ersättning. 

Bolaget ska, på tillträdesdagen, erlägga köpeskilling för förvärv av Markanvisningsområdet.  

§ 23 D. Lagfart 

Bolaget svarar för att ansöka om lagfart och svarar för därmed förenliga kostnader.  

§ 24 HÄVNING AV AVTALET 

Parterna är överens om att Kommunen äger rätt att häva Avtalet och omedelbart återta 
markanvisningen om det är uppenbart att Bolaget inte avser eller förmår att genomföra projektet i 
den takt eller på det sätt som avsågs vid Avtalets träffande och enligt upprättad tidplan (mindre 
avvikelser från tidplanen kan accepteras), eller i övrigt inte kan tillgodose de krav som ställts upp i 
detta Avtal. 

Bolaget är införstått med att en hävning av avtalet och återtagen markanvisning inte ger Bolaget 
någon rätt till ersättning för nedlagda kostnader eller kompensation på annat sätt. 

§ 25 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 

Ändringar och tillägg till detta Avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter. 

§ 26 ÖVERLÅTELSE AV AVTALET 

Bolaget äger inte rätt att överlåta detta Avtal till annan part utan Kommunens skriftliga medgivande. 

Kommunen äger rätt att vid kommande marköverlåtelse begära moderbolagsborgen eller 
motsvarande ansvarsförpliktelse av BD Fastigheter AB för de åtaganden som följer med erhållandet 
av mark och genomförande av projektet. 

§ 27 TVIST 

Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta Avtal ska avgöras av allmän svensk domstol enligt 
gällande svensk rätt.  

§ 28 AVTALSEXEMPLAR 

Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav Parterna tagit var sitt.  
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UNDERSKRIFTER 

För LULEÅ KOMMUN   

Ort……………………………….   

Datum…………………………..   

 

_____________________________  
Anna Lindh Wikblad 
Chef för Kvalitet & Samhällsutveckling   
  

 

 

För Kronandalens Fastigheter AB   

Ort……………………………….   

Datum…………………………..   

 

_____________________________ _______________________  
Namn Efternamn  Namn Efternamn   
Titel   Titel   
 

 

 

 

 

För BD Fastigheter AB   

Ort……………………………….   

Datum…………………………..   

 

_____________________________ _______________________  
Namn Efternamn  Namn Efternamn   
Titel   Titel   
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Bilagor: 

Bilaga 1 Karta över Markanvisningsområdet 

Bilaga 2 Bolagets förslag till utformning av kvarteret, innefattande illustration/situationsplan 
osv 

Bilaga 3 Överenskommelse om utformning och gestaltning för exploatering av Kvarter A  

Bilaga 4 Tidplan för projektets genomförande 
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  Bilaga 1 till markanvisningsavtal  

                               Kvarter A, Kronandalen 

 

 

KARTA ÖVER MARKANVISNINGSOMRÅDET 

KVARTER A 

del av Kronan 1:1 

 

 

 
Kartbild granskningshandling för detaljplan Kronandalen SBF 2015/1868 

 

BLÅTT markerat område, A  = Kvarter för bostäder med tillhörande kvartersgata för angöring 

ROSA markerat område, Ab  = Gemensam kvartersgata Kvarter A och B 

 

50



51



52



53



54



FÖRKLARINGAR

1. Tegel typ 1, Brun

2. Tegel typ 2, Röd

3. Tegel typ 3, Vit

4. Plåtbandtäckning liggande

16173 - KRONANDALEN DEL 1, KVARTER A -
2017-01-25 - SKALA 1:200 (A3) -

5. Granit
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16173 - KRONANDALEN DEL 1, KVARTER A -
2017-01-25 - SKALA 1:200 (A3) - FÖRKLARINGAR

1. Tegel typ 1, Brun

2. Tegel typ 2, Röd

3. Tegel typ 3, Vit

4. Plåtbandtäckning liggande

5. Granit
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16173 - KRONANDALEN DEL 1, KVARTER A -
2017-01-25 - SKALA 1:200 (A3) - FÖRKLARINGAR

1. Tegel typ 1, Brun

2. Tegel typ 2, Röd

3. Tegel typ 3, Vit

4. Plåtbandtäckning liggande

5. Granit
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16173 - KRONANDALEN DEL 1, KVARTER A -
2017-01-25 - SKALA 1:300 (A3) -
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16173 - KRONANDALEN DEL 1, KVARTER A -
2017-01-25 - SKALA 1:300 (A3) -
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 Bilaga 3 till markanvisningsavtal  
                                                                                                              Kvarter A, Kronandalen 

  

ÖVERENSKOMMELSE OM UTFORMNING OCH GESTALTNING 
FÖR EXPLOATERING AV KVARTER A  

PROJEKT KRONANDALEN 

del av Kronan 1:1  

 

Denna överenskommelse (”Överenskommelsen”) har träffats mellan: 

(1) Luleå kommun, org nr 212000-2742 
Box 50001 
973 21 Luleå, (”Kommunen”); och 

(2) Kronandalens Fastigheter AB, org.nr 559098-6625 
Lillbrogatan 18 
941 33 Piteå, (”Bolaget”) 
 

Kommunen och Bolaget benämns nedan var för sig ”Part” och gemensamt ”Parterna”. 
 
BAKGRUND OCH SYFTE 
Bolaget har, enligt separat markanvisningsavtal, anvisats mark för exploatering av bostadskvarter A 
inom etapp 1 Kronandalen. En förutsättning för markanvisningen är att Parterna är överens om 
ambition och kvalitetsnivå för den byggnation som ska planeras inom kvarteret.  

Denna Överenskommelse redovisar det som Parterna kommit överens om under den dialogprocess 
som hittills genomförts och utgör ett komplement till Bolagets förslag till utformning enligt Bilaga 2 
till markanvisningsavtalet samt till markanvisningsavtalet i övrigt. Överenskommelsen syftar till att 
säkerställa ambitionsnivån för exploatering av etapp 1 Kronandalen och redovisar de åtaganden som 
Bolaget gjort kring gestaltning, hållbarhet m.m. utifrån KGP och Vision Luleå 2050s riktlinjer och 
intentioner. 

§ 1 MÖTESPLATSER 

Bolagets åtaganden 
Bolaget ska anordna följande gemensamma funktioner: tvättstuga, cykelförvaring, källsorteringsrum 
samt parkeringsgarage. 

§ 2 GÅRDAR OCH ENTRÉER 

Bolagets åtaganden 
Bolaget ska anlägga en gård med god tillgänglighet som upplevs trygg genom att undvika 
nivåskillnader, ha tydliga ledstråk, vara överblickbar och bra belyst samt minimera funktioner som 
medför fordonskörning på gården. 

Bolagets ska ha som målsättning att rymma uteplats med grill, lekutrustning och odlingsmöjligheter. 

Bolaget ska bygga entréer som ligger mot gatan och dessa ska vara genomgående.  

Bolaget ska utöver vad som framgår av Bilaga 2 till markanvisningsavtalet dessutom göra följande; 
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- Anlägga en gård som ska ge ekosystemtjänster; klara av ökad nederbörd, tillföra biologiska 
värden som kan mildra vintrar och ge skugga samt vara anpassad till platsens natur och 
topografi.  

§ 3 BLANDNING 

Bolagets åtaganden  
Bolaget ska med hänvisning till Kommunens ansvar för bostadsförsörjningen erbjuda Luleå kommuns 
stadsbyggnadsförvaltning att hyra 5 % av lägenheterna. 

§ 4 BYGGA  

Bolagets åtaganden 
Bolaget ska enligt åtagande ha som målsättning att välja material som klarar Bastas kriterier. 

Bolaget ska genom bygget försöka skapa förutsättningar för och möjligheter till utbildning, praktik 
och arbete för grupper som har haft svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Kommunen 
(arbetsmarknadsförvaltningen) ska ge stöd i form av matchning och kontakter med 
arbetsförmedlingen för att hitta lämpliga lösningar. Detta sker i samverkan med ansvarig för bygget. 

§ 5 GESTALTNING/STADSMILJÖ 

Bolagets åtaganden 
Bolaget ska bygga fasad i tegel i olika kulörer med sockelvåning av granit mot Lottagatan.  

Bolaget ska bygga hus i 4 våningar samt 5 våningar mot Bensbyvägen med en variation i taklandskap. 

Bolaget ska anlägga tvättstuga, cykelförvaring och källsorteringsrum i bottenvåning mot lokalgata. 

§ 6 RESURSANVÄNDNING 

Bolagets åtaganden 
Bolaget ska ställa krav på entreprenör att under byggtiden ha en effektiv resurshantering och 
källsortering. 

Bolaget ska installera anordning som redovisar förbrukning av el och varmvatten för hushållen.  

§ 7 ENERGI  

Bolagets åtaganden  
Bolagets förslag ska enligt åtagande vara ett lågenergihus och högst ha en energianvändning mellan 
75-90 kWh/m2. 

Bolaget ska ansluta sig till fjärrvärmenätet och installera laststyrning för att minimera förbrukningen.  

Bolaget ska tillse att husets energianvändning dokumenteras och redovisas en tid efter inflyttning.  

§ 8 MOBILITET  

Bolaget ska ha laddplatser för elfordon i garaget. 

Bolaget ska anordna cykelförvaring mot lokalgata och i källare. 

Bolaget ska uppnå ett p-tal på 2,5 cykelplatser per bostad. 
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Bolaget ska anlägga eget parkeringsgarage.  

Bolaget ska anordna bilparkering till ett maximalt p-tal på 0,7 parkeringsplatser per lägenhet exkl. 
platser för eventuell bilpool.   

 
§ 9 POLICY/STRATEGIER FÖR SOCIALT, ETISKT OCH MILJÖMÄSSIGT ANSVARSTAGANDE 

Bolagets åtaganden 
Bolaget ska ha policy/strategier för socialt, etiskt och miljömässigt ansvarstagande.  

Bolaget ska enligt åtagande ha kvalitets- och miljöledningssystem. 
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UNDERSKRIFTER 

För LULEÅ KOMMUN   

Ort……………………………….   

Datum…………………………..   

 

_____________________________  
Anna Lindh Wikblad 
Chef för Kvalitet & Samhällsutveckling   
  

 

 

 

För Kronandalens Fastigheter AB 
 

Ort……………………………….   

Datum…………………………..   

 

_____________________________ _______________________  
Namn Efternamn  Namn Efternamn   
Titel   Titel   
 

 

För BD Fastigheter AB  

Ort……………………………….   

Datum…………………………..   

 

_____________________________ _______________________  
Namn Efternamn  Namn Efternamn   
Titel   Titel   
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Kronandalen
BD Bygg AB

Beskrivning

Kronandalen
Förberedelse & Inlämning bygglov

Planering & Projektering

Produktion

Uthyrning

Inflyttning

1 Kronandalen

1.1 Förberedelse & Inlämning bygglov

1.2 Planering & Projektering

1.3 Produktion

1.4 Uthyrning

1.5 Inflyttning

Jun 17 Jul 17 Aug 17 Sep 17 Okt 17 Nov 17 Dec 17 Jan 18 Feb 18 Mar 18 Apr 18 Maj 18 Jun 18 Jul 18 Aug 18 Sep 18 Okt 18 Nov 18 Dec 18 Jan 19 Feb 19 Mar 19 Apr 19 Maj 19 Jun 19 Jul 19 Aug 19 Sep 19 Okt 19 Nov 19 Dec 19 Jan 20 Feb 20 Mar 20 Apr 20 Maj 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Dec 20 Jan 21 Feb 21 Mar 21 Apr 21 Maj 21 Jun 21 Jul 21 Aug 21 Sep 21 Okt 21 Nov 21 Dec 21

Jun 17 Jul 17 Aug 17 Sep 17 Okt 17 Nov 17 Dec 17 Jan 18 Feb 18 Mar 18 Apr 18 Maj 18 Jun 18 Jul 18 Aug 18 Sep 18 Okt 18 Nov 18 Dec 18 Jan 19 Feb 19 Mar 19 Apr 19 Maj 19 Jun 19 Jul 19 Aug 19 Sep 19 Okt 19 Nov 19 Dec 19 Jan 20 Feb 20 Mar 20 Apr 20 Maj 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Dec 20 Jan 21 Feb 21 Mar 21 Apr 21 Maj 21 Jun 21 Jul 21 Aug 21 Sep 21 Okt 21 Nov 21 Dec 21

Projektledare: Erik Larsson Preliminär Projekttidplan Upprättad: 2017-02-08
Projektplanerare: Erik Larsson Sida Reviderad:
PlanCon 6.4.1 BD Bygg AB
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LULEÅ KOMMUN ANVISNING 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-02-08

 
2017/185-3.1.2.2

Ewa Andersson Hjälte

Markanvisning till Riksbyggen ekonomisk förening på del 
av Kronan 1:1 och Kronan 1:5
Ärendenr 2017/185-3.1.2.2

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att Riksbyggens ekonomisk förening 

erhåller markanvisning för byggande av ca 90 bostäder inom 
Kronandalen etapp 1 i enlighet med bifogat markanvisningsavtal.

2. Markanvisningen ska gälla till 2018-12-31.
3. Bostäderna ska upplåtas med bostadsrätt.
4. Chefen för kvalitet & samhällsutveckling ges rätt att underteckna 

markanvisningsavtalet inklusive eventuella tillägg enligt § 19 i samma 
avtal samt efterföljande köpehandlingar.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har under våren 2016 påbörjat ett markanvisningsförfarande av 
etapp 1 på Kronandalen. Hela etappen som ligger i den norra delen av 
Kronandalen har planerats för ca 420 bostäder. Etappen har delats upp i sex 
olika kvarter enligt kartan nedan. Markanvisningsprocessen har genomförts 
genom ett jämförelseförfarande där sex byggaktörer har valts ut för en fortsatt 
dialog med kommunen om ambitioner och kvaliteter utifrån Vision Luleå 
2050 och Kvalitets- och Gestaltningsprogrammet för Kronandalen. Parallellt 
med markanvisningsprocessen håller en detaljplan för området på att tas fram 
där målet är att skapa förutsättningar för en attraktiv och hållbar stadsdel med 
stadsmässig karaktär och god arkitektur. Detaljplanen kommer att utformas 
med viss flexibilitet för att tillåta en utveckling av området under en längre 
tid.

För att säkerställa kommunens ambitionsnivå för den nya stadsdelen i det 
färdiga projektet har det i markanvisningsförfarandet och under 
dialogprocessen fokuserats på ett antal hållbarhetsaspekter och 
gestaltningsfrågor. De överenskommelser som träffats har inarbetats i förslag 
till markanvisningsavtal. Strävan har varit att bygga med stor andel trä, tegel 
och sten, att hitta samverkanslösningar för parkering, ekosystemtjänster 
såsom t ex gröna tak, mobilitetstjänster i form av bilpool eller erbjudande av 
lådcyklar. 

Som en del i kommunens ansvar för bostadsförsörjningen har avtal träffats om 
att 5 % av bostäderna ska erbjudas kommunen för särskilda gruppers behov. 
Vid utförande av projektet ska byggherren skapa förutsättningar till 
utbildning, praktik och arbete för grupper som har svårt att ta sig in på 
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LULEÅ KOMMUN ANVISNING 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-02-08

 
2017/185-3.1.2.2

Ewa Andersson Hjälte

arbetsmarknaden. För planering av etappens genomförande ska en särskild 
projektgrupp med representanter från respektive byggherre och kommunens 
projektledare bildas. Enligt avtalet framgår att vid större förändringar av 
bolagets förslag krävs samråd och skriftligt tillägg med kommunen.

Riksbyggen ekonomisk förening är en av de sex utvalda byggaktörerna. 
Bolagets förslag avser flerbostadshus om ca 90 bostäder som upplåts med 
bostadsrätt. Mot lokalgatan planeras ett uppglasat cykelrum/vinterträdgård 
samt samlingslokal som bidrar till aktiviteter i anslutning till gaturummet. 
Parkeringstal och mobilitetslösningar bidrar till områdets ambition om 
minskat bilanvändande.

Kvalitet & samhällsutveckling föreslår i samråd med stadsbyggnads-
förvaltningen att Riksbyggen ekonomisk förening erhåller markanvisning till 
del av Kronan 1:1 och Kronan 1:5 i enlighet med förslag till 
markanvisningsavtal. Vidare föreslås att chefen för kvalitet & 
samhällsutveckling ges rätt att underteckna markanvisningsavtalet inklusive 
eventuella tillägg enligt 19 § samma avtal samt efterföljande köpehandlingar.

Beslutsunderlag
Förslag till markanvisningsavtal med bilagor 1-4

Ewa Andersson Hjälte
Strateg, mark och exploatering

Beslutet skickas till
Riksbyggen ekonomisk förening
Kvalitet & samhällsutveckling
Stadsbyggnadsförvaltningen

66



 

  

MARKANVISNINGSAVTAL 

Del av Kronan 1:1 och del av Kronan 1:5 
 Projekt Kronandalen i Luleå kommun 

 

Detta markanvisningsavtal (”Avtalet”) har träffats mellan: 

(1) Luleå kommun, org nr 212000-2742 
Box 50001 
973 21 Luleå, (”Kommunen”); och 

(2) Riksbyggen ekonomisk förening , org nr 702001-7781 
106 18 Stockholm 
(”Bolaget”) 
 

Kommunen och Bolaget benämns nedan var för sig ”Part” och gemensamt ”Parterna”. 
 
BAKGRUND  
 
Kommunen har påbörjat detaljplanearbete, genom förslag till detaljplan för del av Kronan, del av 
Kronan 1:1 samt Kronan 1:5, ”Detaljplanen”, för att möjliggöra för exploatering och utveckling av 
den nya stadsdelen Kronandalen i Luleå, med målet att skapa förutsättningar för bl.a. en attraktiv 
och hållbar stadsdel med stadsmässig karaktär och god arkitektur. Detaljplanen avser att tillåta en 
utveckling under en längre tid, där området som helhet kommer att byggas ut i etapper under 10-15 
år framöver. Detaljplanen beräknas kunna antas under juni 2017.  

Kommunen har under våren 2016 gått ut med en inbjudan till intresseanmälan för markanvisning av 
etapp 1 av Kronandalen. Etapp 1 omfattar totalt ca 420 bostäder med en yta om totalt ca 45 000 kvm 
BTA samt 2 parkeringshus omfattande ca 250 p-platser. Av de inkomna förslagen har Bolaget utsetts 
som en av sex byggherrar som ska tilldelas markanvisning för ett av sex bostadskvarter i etapp 1. 
Markanvisningen har genomförts genom dialog mellan Parterna och detta Avtal ansluter till och 
kompletterar det som framkommit under denna dialog. 

Genom markanvisningen ska Bolaget i samverkan med Kommunen och etappens övriga fem 
byggherrar utveckla och gestalta Kronandalen etapp 1 i enlighet med den kommande Detaljplanen 
samt Kvalitets- och gestaltningsprogrammet för Kronandalen, ”KGP” och Program till Vision Luleå 
2050s riktlinjer och intentioner som Bolaget tagit del av.  

§ 1 SYFTE MED MARKANVISNINGEN  

Syftet med detta Avtal är att för Bolaget reservera anvisat markområde, se § 4, och att föreskriva de 
villkor och förutsättningar som gäller för utbyggnad av det anvisade markområdet. Bolaget erhåller 
genom detta Avtal en rätt att förvärva det aktuella markområdet av Kommunen och Parterna har för 
avsikt att teckna ett Genomförande- och marköverlåtelseavtal, ”Överlåtelseavtalet”, så snart 
villkoren i detta markanvisningsavtal är uppfyllda.  

Bolaget ska under markanvisningstiden planera och förbereda exploatering av det anvisade 
markområdet genom att påbörja förberedande projektering och övriga förberedelser och åtgärder 
som är nödvändiga för projektets genomförande, för att uppnå villkoren för kommande byggnation 
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av det tilldelade kvarteret i enlighet med detta Avtal och för att, när Detaljplanen vunnit laga kraft, 
kunna påbörja byggnation inom det område som markanvisats. 

§ 2 VILLKOR FÖR AVTALETS GILTIGHET  

Markanvisningsavtalet är giltigt när Kommunstyrelsen i Luleå kommun beslutat att godkänna avtalet 
och båda parter undertecknat. Parterna är införstådda med att föreslagen bostadsbyggnation prövas 
genom detaljplanen för aktuellt område. Några byggrätter kan därmed inte garanteras förrän 
detaljplanen antagits och vunnit laga kraft. Efter att detaljplanen vunnit laga kraft kommer parterna 
att teckna ett överlåtelseavtal om förutsättningar för detta är uppfyllda, se § 23 A i avtalet.  

Om detaljplanen inte vinner laga kraft kommer parternas mellanhavanden och 
markanvisningsavtalets giltighet att upphöra. Parterna svarar för sina respektive nedlagda kostnader 
och någon ersättningsskyldighet föreligger inte för någondera part.  

§ 3 AVTALSTID 

Detta markanvisningsavtal gäller från tiden för Avtalets undertecknande och fram till dess att 
Överlåtelseavtal har träffats mellan Parterna, dock längst tom 2018-12-31.  

I de fall särskilda skäl finns, tex att detaljplanearbetet fördröjs, kan detta Avtal komma att förlängas. 
En eventuell förlängning ska skriftligen tilläggas detta Avtal.  

§ 4 MARKANVISNINGSOMRÅDE 

Bolaget tilldelas härmed, för byggande av bostäder med tillhörande kvartersgata samt för 
uppförande av gemensamt parkeringshus, markanvisning, innefattande ett område av fastigheterna 
Kronan 1:1 och Kronan 1:5, ”Markanvisningsområdet”. 

Den del av Markanvisningsområdet ”B” som avser område för byggande av bostäder inklusive 
kvartersgata har markerats med blå färg på karta, Bilaga 1.  

Den del av Markanvisningsområdet ”Bc” som avser uppförande av gemensamt parkeringshus har 
markerats med grön färg på karta, Bilaga 1.  

Den del av Markanvisningsområdet ”Ba” som avser anläggande av gemensam kvartersgata har 
markerats med rosa färg på karta, Bilaga 1.  

De delar av Markanvisningsområdet som avser områdena ”Bc” och ”Ba” ska uppföras gemensamt 
med annan part, på sätt som beskrivs nedan under Samverkanslösningar i § 16.  

Bolaget är medvetet om att Markanvisningsområdets gränser samt byggrätten för 
Markanvisningsområdet kan komma att justeras under detaljplanearbetets gång. Gränsernas exakta 
läge och maximal byggrätt kommer att fastläggas i enlighet med Detaljplanen, när denna vunnit laga 
kraft. 

§ 5 EXPLOATERING AV MARKANVISNINGSOMRÅDET 

Bolaget ska utföra och bekosta utbyggnad av samtliga byggnader och anläggningar inom 
kvartersmark. Bolaget ska anpassa utbyggnation av Markanvisningsområdet mot projekterade höjder 
för angränsande allmän platsmark och infrastruktur. 
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Bolaget ska planera exploatering av Markanvisningsområdet i den omfattning som framgår av 
”Bolagets förslag till utformning av kvarteret” enligt Bilaga 2. 

Bolaget ska även planera exploatering av Markanvisningsområdet i enlighet med, mellan Parterna 
träffad, Överenskommelse om utformning och gestaltning, ”Överenskommelsen”, enligt Bilaga 3. 
Överenskommelsen redovisar det som Parterna kommit överens om under den dialogprocess som 
hittills genomförts och utgör ett komplement till Bolagets förslag till utformning av kvarteret, enligt 
Bilaga 2 samt till markanvisningsavtalet i övrigt. Överenskommelsen syftar till att säkerställa 
ambitionsnivån för exploatering av etapp 1 Kronandalen och redovisar de åtaganden som Bolaget 
gjort kring gestaltning, hållbarhet m.m. utifrån KGP och Vision Luleå 2050s riktlinjer och intentioner. 

Parterna är införstådda med att förslaget enligt Bilaga 2 samt åtgärderna enligt Bilaga 3, kan komma 
att utvecklas under markanvisningstiden i enlighet med § 19 nedan. 

§ 6 TILLTRÄDE TILL MARKANVISNINGSOMRÅDET 

Tillträde till Markanvisningsområdet regleras i kommande Överlåtelseavtal. Innan dess får Bolaget 
inte ta i anspråk Markanvisningsområdet för byggnation. 

Bolaget tillåts dock att under markanvisningstiden enligt detta Avtal beträda Markanvisningsområdet 
för erforderliga förberedande undersökningar, mätningar, osv.  

Sker inte förvärv av Markanvisningsområdet i enlighet med syftet med detta Avtal ska Bolaget på 
egen bekostnad återställa Markanvisningsområdet om kommunen så begär.   

§ 7 UNDERSÖKNINGAR OCH UTREDNINGAR INOM KVARTERSMARK 

Kommunen har under detaljplanearbetet tagit fram en rad undersökningar för området, bl.a. 
geoteknisk undersökningsrapport och miljöteknisk utredning. Bolaget har tagit del av samtliga dessa 
utredningar.  

Bolaget svarar för att ta fram och bekosta övriga nödvändiga undersökningar och utredningar, inom 
kvartersmark, och samtliga projekteringsåtgärder som krävs för att kunna bebygga 
Markanvisningsområdet.  

Om förvärv av Markanvisningsområdet inte sker svarar Bolaget för nedlagda kostnader för sina 
gjorda utredningar och förberedande åtgärder enligt ovan. 

I det fall Kommunen så begär ska Bolaget överlämna resultat av gjorda utredningar till Kommunen, 
mot ersättning för nedlagda kostnader.   

§ 8 DETALJPLANEKOSTNADER 

Bolaget ska erlägga planavgift i samband med bygglov i enlighet med vid ansökningstillfället gällande 
plantaxa.   

§ 9 GATUKOSTNADSERSÄTTNING 

I priset för den kommande marköverlåtelsen ingår den på den blivande fastigheten belöpande 
gatukostnadsersättningen, avseende gator och allmänna platser med tillhörande anordningar, enligt 
Detaljplanen. Detta gäller dock inte ersättning för kommande förbättringsarbeten eller nyanläggning 
av gata och annan allmän plats med tillhörande anordningar i anslutning till den blivande fastigheten 
som kan komma att krävas i framtiden efter det att Detaljplanen genomförts.  
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§ 10 BYGGLOV 

Bolaget svarar för att ansöka om och bekosta bygglov, i enlighet med gällande bygglovtaxa, för 
byggnation inom Markanvisningsområdet. Att Bolaget beviljats bygglov och att beslutet vunnit laga 
kraft är en förutsättning för att Markanvisningsområdet sedan ska överlåtas till Bolaget.  

Bygglovsansökan ska, förutom med kommande detaljplan, stämma överens med Bilaga 2 och Bilaga 
3 enligt detta Avtal samt med, mellan Parterna tecknade, eventuella skriftliga tillägg till förslag och 
åtgärder i Bilaga 2 och Bilaga 3 som eventuellt framkommer under markanvisningstiden. 

§ 11 BULLERÅTGÄRDER  

Bolaget är medvetet om att Markanvisningsområdet är utsatt för buller från Bensbyvägen, men även 
från lokalgator inom stadsdelen, vilket kan medföra att byggnationen och den exteriöra 
boendemiljön behöver anpassas för att klara gällande bullernivåer.  

Bolaget ansvarar för och bekostar de bullerdämpande åtgärder som kan komma att krävas, för att 
klara gällande bullernivåer och ska i samband med bygglovsansökan skriftligen redovisa vilka 
bullerdämpande åtgärder som ska vidtas för att klara gällande bullernivåer.  

§ 12 VATTEN, AVLOPP OCH DAGVATTEN 

Bolaget ska ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Genom området kommer att 
finnas ett öppet dagvattensystem för fördröjning och rening av dagvatten. Bolaget ansvarar för att 
säkerställa lutningar inom sitt kvarter för hantering av dagvatten i enlighet med den för området 
tänkta lösningen. 

Samtliga lösningar för vatten, avlopp och dagvatten ska projekteras och anläggas i enlighet med Luleå 
kommuns projekteringsanvisningar.  

§ 13 ANLÄGGNINGS- och ANSLUTNINGSAVGIFTER  

Inom området finns teknisk infrastruktur för fjärrvärme, el, VA och fiber. 

Bolaget svarar för samtliga anläggnings- och anslutningsavgifter vilka ska erläggas separat till 
respektive leverantör enligt vid anslutningstillfället gällande taxa. 

§ 14 MARKENS SKICK 
 
Bolaget är medvetet om att markområdet tidigare utgjort del i militär anläggning. Inom området har 
bl.a. funnits interna nät för teknisk infrastruktur, såsom el, vatten, opto, fjärrvärme och signal. Dessa 
betraktas som i bruk fram till dess att de ersatts av den nya infrastruktur som Kommunen anlägger. 
För etapp 1 är detta planerat att ske hösten 2017. De ersatta ledningarna kommer dock att lämnas 
kvar i marken och Bolaget svarar för att riva och ta bort gamla anläggningar om det är nödvändigt för 
exploateringen.   

Området är sanerat vid kommunens övertagande efter den tidigare försvarsverksamheten och 
resultatet från markundersökningen går att läsa i den markmiljötekniska utredningen.  

Om ytterligare sanering krävs för bostadsbyggnation står kommunen för kostnader förenade med 
detta. 
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§ 15 ANTAL LÄGENHETER OCH UPPLÅTELSEFORM 

Bolaget ska, i enlighet med inlämnat förslag, Bilaga 2, uppföra totalt ca 90 lägenheter för 
bostadsändamål. Samtliga lägenheter ska upplåtas med bostadsrätt. 

§ 16 SAMVERKANSLÖSNINGAR 
 
Parkeringshus  
Bolaget förbinder sig att i samverkan med byggherren för Kvarter C;  Lerstenen AB, finansiera och 
uppföra gemensamt parkeringshus inom område ”Bc”, markerat med grön färg på karta, Bilaga 1. 
Parkeringshuset ska inrättas som en gemensamhetsanläggning mellan parterna och kostnader för 
utförande och drift av anläggningen ska fördelas enligt anläggningsbeslut i lantmäteriförrättning.  

Kvartersgata  
Bolaget förbinder sig att i samverkan med byggherren för Kvarter A; BDB Fastigheter AB, finansiera 
och uppföra gemensam kvartersgata inom område ”Ba”, markerat med rosa färg på karta, Bilaga 1. 
Gatan ska inrättas som en gemensamhetsanläggning mellan parterna och kostnader för utförande 
och drift av anläggningen ska fördelas enligt anläggningsbeslut i lantmäteriförrättning.  

Anläggningarna ska utföras med finplanering av gata, gångbana och belysning enligt KGP. 

§ 17 FASTIGHETSBILDNING   

Kommunen ansvarar för ansökan om nödvändig fastighetsbildning för genomförande av kommande 
marköverlåtelse i enlighet med detta Avtal. För kostnad avseende avstyckning av kvartersmark svarar 
Kommunen medan Bolaget svarar för kostnader för inrättande av de gemensamhetsanläggningar 
som redogjorts för enligt § 16. Ansökan om fastighetsbildningsåtgärder ska ske snarast möjligt efter 
att Överlåtelseavtal tecknats mellan Parterna.  

§ 18 ANSVAR FÖR GENOMFÖRANDE AV ALLMÄN PLATSMARK 

Kommunen ska vara huvudman för gata och övrig allmän platsmark, i enlighet med Detaljplanen, och 
svarar för att utföra och bekosta samtliga anläggningar inom allmän platsmark, innefattande bl.a. 
gator och parkområden. 

Kommunen ska utföra byggnationen av allmän platsmark i enlighet med den kommande 
Detaljplanens bestämmelser och intentioner samt ta hänsyn till det av Kommunen upprättade 
Kvalitets- och gestaltningsprogrammet för Kronandalen. 

§ 19 UTVECKLING AV BOLAGETS FÖRSLAG  

Vid utveckling och förändringar av Bolagets förslag under markanvisningstiden enligt Bilaga 2 och de 
överenskommelser på åtgärder som nedtecknats i Bilaga 3 krävs en dialog och avstämning gentemot 
Kommunen. Nya förutsättningar eller förändringar av särskild betydelse ska undertecknas av båda 
Parter för att sedan biläggas detta Avtal och utgöra underlag i den fortsatta processen, bl.a. vid 
ansökan om bygglov. 

Frågor berörande detta kommer att föras via projektledare för projekt Kronandalen. 

§ 20 EXPLOATERINGENS GENOMFÖRANDE 

Etapp 1 av Kronandalen kommer att exploateras av totalt sex byggherrar som ska exploatera varsitt 
bostadskvarter. Inom etappen ska även två stycken byggherregemensamma parkeringshus samt 
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gemensamma kvartersgator anläggas av byggherrarna, samtidigt som Kommunen ska anlägga den 
allmänna platsmarken i området. Exploateringen av etapp 1 kommer därmed att ställa höga krav på 
samordning, samverkan och genomtänkta lösningar mellan Bolaget, Kommunen och övriga 
byggherrar. Det är därmed angeläget att samtliga aktörer inom etapp 1 verkar för att samarbeta och 
hålla en ständigt aktuell dialog. 

För planering av exploateringens genomförande ska det bildas en särskild projektgrupp, 
”Projektgruppen”, där Kommunen, Bolaget och övriga byggherrar som ska exploatera inom etapp 1 
ska delta med representant för respektive aktör. Respektive Part ska utse de personer som ska ingå i 
Projektgruppen. Projektgruppen ska utses så snart detta Avtal blivit tecknat. Respektive Part står för 
sina kostnader för medverkan i Projektgruppen.  

Projektgruppen ska ha ansvaret för frågor kopplade till exploateringens genomförande innefattande 
frågor kring logistik, kommunikation, information och samordning för exempelvis avfallshämtning, 
leveranser, bilpool etc.  Projektgruppen ska, genom samordningsmöten, förbereda utbyggnationen 
av etapp 1 på sådant sätt att denna kan påbörjas så snart som möjligt efter att Detaljplanen vunnit 
laga kraft. 

Kommunens representant är sammankallande till startmöte för Projektgruppen varefter 
Projektgruppen själv utformar fortsatta arbetsformer. 

Bolaget ska medverka på samordningsmöten inför och under byggskedet. 

§ 21 MEDVERKANDE ARKITEKT 

Bolaget förbinder sig att fortsätta arbetet med nuvarande arkitekt i projektet fram till inlämnande av 
bygglov. 

§ 22 TIDPLAN FÖR PROJEKTETS GENOMFÖRANDE  

Bolaget har upprättat en översiktlig genomförandeplan som redovisar planeringen av hela 
exploateringen där, projektering, bygglovprocess, säljprocess/förmedling, byggstart, uppförandet av 
byggnader och genomförandet av exploateringen i övrigt redovisas tidsmässigt. Bolaget ska arbeta 
med projektet enligt tidplanen, se Bilaga 4. Tidplanen ska revideras i samband med tecknande av 
Överlåtelseavtalet.  

§ 23 GENOMFÖRANDE- OCH MARKÖVERLÅTELSEAVTAL 

Denna markanvisning ger Bolaget en förhandsrätt att förvärva Markanvisningsområdet med 
äganderätt och Parterna har för avsikt att träffa avtal om genomförande och marköverlåtelse efter 
att Detaljplanen vunnit laga kraft, dock senast 2018-12-31. 

Genomförande- och marköverlåtelseavtalet ska reglera överlåtelse av Markanvisningsområdet samt i 
övrigt bygga vidare på detta Avtal och reglera genomförandefrågor som i nuläget inte kan hanteras. 

§ 23 A. Villkor för träffande av Genomförande- och marköverlåtelseavtal 

Bolagets rätt att förvärva Markanvisningsområdet gäller förutsatt att villkoren i detta 
markanvisningsavtal uppfylls och förutsatt att Luleå kommunfullmäktige antar Detaljplanen och att 
beslutet vinner laga kraft samt att Bolaget beviljats bygglov och att beslutet vunnit laga kraft.  
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§ 23 B. Överlåtelse  

Tillträde sker enligt överenskommelse mellan parterna i överlåtelseavtalet. 

Överlåtelseavtalets giltighet kommer att villkoras med en byggnationsskyldighet som innebär att det 
åligger Bolaget att påbörja byggnation i väsentlig omfattning inom det överlåtna området inom 2 år 
från tillträdesdagen. 

För uppförande av gemensam kvartersgata och parkeringshus ska kommande anläggningsbeslut 
följas.  

§ 23 C. Markpris/köpeskilling 

Markpriset vid försäljning av mark inom Kronandalen för bostäder, kontor och övriga ändamål ska 
utgöra 1750 kr per kvadratmeter BTA enligt bygglov. Detta pris innefattar inte ytor för 
parkeringsanordningar för bil och cykel, då dessa markområden ska överlåtas utan ersättning. 

Bolaget ska, på tillträdesdagen, erlägga köpeskilling för förvärv av Markanvisningsområdet.  

§ 23 D. Lagfart 

Bolaget svarar för att ansöka om lagfart och svarar för därmed förenliga kostnader.  

§ 24 HÄVNING AV AVTALET 

Parterna är överens om att Kommunen äger rätt att häva Avtalet och omedelbart återta 
markanvisningen om det är uppenbart att Bolaget inte avser eller förmår att genomföra projektet i 
den takt eller på det sätt som avsågs vid Avtalets träffande och enligt upprättad tidplan (mindre 
avvikelser från tidplanen kan accepteras), eller i övrigt inte kan tillgodose de krav som ställts upp i 
detta Avtal. 

Bolaget är införstått med att en hävning av avtalet och återtagen markanvisning inte ger Bolaget 
någon rätt till ersättning för nedlagda kostnader eller kompensation på annat sätt. 

§ 25 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 

Ändringar och tillägg till detta Avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter. 

§ 26 ÖVERLÅTELSE AV AVTALET 

Bolaget äger inte rätt att överlåta detta Avtal till annan part utan Kommunens skriftliga medgivande.  

§ 27 TVIST 

Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta Avtal ska avgöras av allmän svensk domstol enligt 
gällande svensk rätt.  

§ 28 AVTALSEXEMPLAR 

Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav Parterna tagit var sitt.  
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UNDERSKRIFTER 

För LULEÅ KOMMUN   

Ort……………………………….   

Datum…………………………..   

 

_____________________________  
Anna Lindh Wikblad 
Chef för Kvalitet & Samhällsutveckling   
  

 

 

För Riksbyggen ekonomisk förening  

Ort……………………………….   

Datum…………………………..   

 

_____________________________ _______________________  
Namn Efternamn  Namn Efternamn   
Titel   Titel   
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Bilagor: 

Bilaga 1 Karta över Markanvisningsområdet 

Bilaga 2 Bolagets förslag till utformning av kvarteret, innefattande illustration/situationsplan 
osv 

Bilaga 3 Överenskommelse om utformning och gestaltning för exploatering av Kvarter B  

Bilaga 4 Tidplan för projektets genomförande 
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  Bilaga 1 till markanvisningsavtal  

                               Kvarter B, Kronandalen 

 

 

KARTA ÖVER MARKANVISNINGSOMRÅDET 

KVARTER B 

del av Kronan 1:1 och del av Kronan 1:5 

 

 
Kartbild granskningshandling för detaljplan Kronandalen SBF 2015/1868 

 

 

BLÅTT markerat område, B  = Kvarter för bostäder med tillhörande kvartersgata för angöring 

ROSA markerat område, Ba  = Gemensam kvartersgata Kvarter A och B 

GRÖNT markerat område, Bc = Gemensamt undergrävt parkeringshus Kvarter B och C 
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KRONANDALEN
E TA P P  1  -  U T R E D N I N G  K V A R T E R  B

U N D E R L A G  M A R K A N V I S N I N G .  2 0 1 6 . 1 1 . 3 0
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KVARTER B 

Koncept

UTFORMNING Lägenheternas utformning baseras på Riksbyggens fram-
tagna effektiva lösningar, med hög funktionalitet och kvalitet. Antal lägen-
heter uppgår till närmare 100st. 

POCKET PARK Småskalig park som skapar andrum i staden och med 
fördel gestaltas för en varitation av användingsområden för att möta olika 
människors behov. Parken riktar sig främst mot de närmast boende och 
placeras nära ett gångstråk för att göras tillgänglig. 
Den kan skapa rum för möten mellan människor och natur. 
Parken kan utformas med lekparker, eller som en plats för återhämtning 
med element, så som låga murar och konstverk vilka nyttjas som sekun-
dära sittplatser. Gröna rum och ett förstärkt stadsliv främjar gemenskap 
i grannskapet, skapar en tryggare miljö för människor samtidigt som de 
bidrar till en frisk och närande miljö för barn att växa upp i. Småskaliga 
parker i tät bebyggelse kan dessutom underlätta dagvattenhantering. (Bild 
8).

DAGVATTEN En markränna täckt med gallerdurk mellan fasadens platt-
sättning och rampen fångar upp dagvatten som leds till planteringar där 
vattnet tillåts tränga igenom marken. Armatur integreras under gallret som 
lyses upp underifrån och leder besökarna in till innergården. (Bild 3).

Regnträdgårdar anläggs för att hantera dagvatten från hustak och ramper. 
Dessa ytor tillåter vatten att långsamt rinna undan genom marken vilket 
avlastar det befintliga dagvattensystemet. Samtidigt bidrar de till en vack-
rare miljö. (Bild 6). En mjuk övergång mellan formella gångstråk och natur 
tillåter vattnet att rinna undan genom marken istället för att ansamlas på 
gatan. (Bild 7).

GENOM PARKEN Platsättningar skapar en tydlig riktning och underlättar 
navigeringen till de olika entréerna. 

KONST  En kombinerad funktion; sittbänk, samligspunkt, för dagvatten 
samt belysning definierar entréen till innergården. (Bild 4).

CYKEL Cykelparkering placeras i direkt anslutning till GC stråk, där cykel-
hiss (bild 1) optimerar cykelförvaringen. Den glasade volymen (Bild 2) för-
länger fasadlinjen mot gatan samt tillåter solens ljus igenom. Byggnaden 
är uppvärmd vintertid då den fungerar som vinterträdgård och konstverk. 

1
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4

6

7

8
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N

KVARTER B PLAN 2-4(5)

151050
(A3)(m)Skala 1:300

  32-4

21-5

22-5

32-4

42-4

31-5

22-4

12-4

41-4

22-4

41-4

31-4

31-5

32-5

32-5

21-522-5

31-5

42-4

42-4

32-4

22-4
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A

A

BB

4 VÅNING

5 VÅNING

5 VÅNING

4 VÅNING

SEKTION B-B  Skala 1:300 / A3

SEKTION A-A  Skala 1:300 / A3

N

SEKTIONER 

151050
(A3)(m)Skala 1:300

0,0

-2,70

0,0

3,30

6,00

8,70

11,40

-0,90

PLAN 5 LÄGENHETER MOT BENSBYVÄGEN

PLAN 4 LÄGENHETER

PLAN 3 LÄGENHETER

PLAN 2 LÄGENHETER

PLAN 1
LÄGENHETER, MILJÖHUS, TVÄTT, GEMENSAMHETSLOKAL

KÄLLARPLAN FÖRRÅD LÄGENHETER

LOKALGATA

PARKERING RAMP

GEMENSAMHETSLOKAL

BENSBYVÄGEN

PARKERING PARKERING

RAMP

0,0

-2,70

0,0

3,30

6,00

8,70

-0,70

-2,70

0,0

3,30

6,00

8,70

LERSTEN

BD BYGG

PLAN 5 LÄGENHETER MOT BENSBYVÄGEN

PLAN 4 LÄGENHETER

PLAN 3 LÄGENHETER

PLAN 2 LÄGENHETER

PLAN 1
LÄGENHETER, MILJÖHUS, TVÄTT, GEMENSAMHETSLOKAL

KÄLLARPLAN FÖRRÅD LÄGENHETER

PLAN 4 LÄGENHETER

PLAN 3 LÄGENHETER

PLAN 2 LÄGENHETER

PLAN 1
LÄGENHETER, MILJÖHUS, TVÄTT, GEMENSAMHETSLOKAL

KÄLLARPLAN FÖRRÅD LÄGENHETER

CYKELFÖRRÅD 180 st

VÄXTHUS LANTENIN

81



a r k i t e k t k o n t o rU N D E R L A G  M A R K A N V I S N I N G .  K V A R T E R  B  K R O N A N .  2 0 1 6 . 1 1 . 3 0

FASADER - INNERGÅRDEN

Koncept

FASADMATERIAL PETERSEN TEGEL 
Tegel med varierande färgskifningar 
som gör fasaden levande. Jordnära 
toner i färgsättningen, ger ett lugnt 
intryck och agerar som komplement 
till den kringligande naturen.

GLASRÄCKE BALKONG
Val av glasräcke till balkong 
möjliggör att solljuset når längre in i 
lägenheten. 

FASAD MOT NORR FASAD MOT ÖST

FASAD MOT SÖDER FASAD MOT VÄST

82



a r k i t e k t k o n t o rU N D E R L A G  M A R K A N V I S N I N G .  K V A R T E R  B  K R O N A N .  2 0 1 6 . 1 1 . 3 0

FASADER

OLDING

DAGVATTEN

FASAD MOT SÖDER FASAD MOT VÄST

FASAD MOT NORR FASAD MOT ÖST
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 Bilaga 3 till markanvisningsavtal  
                                                                                                             Kvarter B, Kronandalen 

  

ÖVERENSKOMMELSE OM UTFORMNING OCH GESTALTNING 
FÖR EXPLOATERING AV KVARTER B  

PROJEKT KRONANDALEN 

del av Kronan 1:1 och del av Kronan 1:5 

 

Denna överenskommelse (”Överenskommelsen”) har träffats mellan: 

(1) Luleå kommun, org nr 212000-2742 
Box 50001 
973 21 Luleå, (”Kommunen”); och 

(2) Riksbyggen ekonomisk förening , org nr 702001-7781 
106 18 Stockholm 
(”Bolaget”) 
 

Kommunen och Bolaget benämns nedan var för sig ”Part” och gemensamt ”Parterna”. 
 
BAKGRUND OCH SYFTE 
Bolaget har, enligt separat markanvisningsavtal, anvisats mark för exploatering av bostadskvarter B 
inom etapp 1 Kronandalen. En förutsättning för markanvisningen är att Parterna är överens om 
ambition och kvalitetsnivå för den byggnation som ska planeras inom kvarteret.  

Denna Överenskommelse redovisar det som Parterna kommit överens om under den dialogprocess 
som hittills genomförts och utgör ett komplement till Bolagets förslag till utformning enligt Bilaga 2 
till markanvisningsavtalet samt till markanvisningsavtalet i övrigt. Överenskommelsen syftar till att 
säkerställa ambitionsnivån för exploatering av etapp 1 Kronandalen och redovisar de åtaganden som 
Bolaget gjort kring gestaltning, hållbarhet m.m. utifrån KGP och Vision Luleå 2050s riktlinjer och 
intentioner. 

§ 1 MÖTESPLATSER 

Bolagets åtaganden 
Bolaget ska anordna följande gemensamma funktioner:  samlingslokal, tvättstuga, cykelförvaring, 
källsorteringsrum samt parkeringshus. 

§ 2 GÅRDAR OCH ENTRÉER 

Bolagets åtaganden 
Bolaget ska anlägga en gård med god tillgänglighet som upplevs trygg genom att undvika 
nivåskillnader, ha tydliga ledstråk, vara överblickbar och bra belyst samt minimera funktioner som 
medför fordonskörning på gården. 

Bolaget ska anordna lekyta, sittplatser och regnträdgård på gården. 

Bolaget ska bygga entréer som ligger mot gatan och dessa ska vara genomgående.  

Bolaget ska utöver vad som framgår av Bilaga 2 till markanvisningsavtalet dessutom göra följande; 
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- Anlägga en gård som ska ge ekosystemtjänster; klara av ökad nederbörd, tillföra biologiska 
värden som kan mildra vintrar och ge skugga samt vara anpassad till platsens natur och 
topografi.  

§ 3 BLANDNING 

Bolagets åtaganden  
Bolaget ska erbjuda Kommunen (stadsbyggnadsförvaltningen) att till marknadsmässigt pris köpa 5 % 
av lägenheterna. 

§ 4 BYGGA  

Bolagets åtaganden 
Bolaget ska vid detaljprojektering utreda utveckling av nya material och byggtekniker.  

Bolaget ska enligt åtagande använda sig av Sunda Hus och Miljöbyggnad silver.  

Bolaget ska genom bygget försöka skapa förutsättningar för och möjligheter till utbildning, praktik 
och arbete för grupper som har haft svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Kommunen 
(arbetsmarknadsförvaltningen) ska ge stöd i form av matchning och kontakter med 
arbetsförmedlingen för att hitta lämpliga lösningar. Detta sker i samverkan med ansvarig för bygget. 

§ 5 GESTALTNING/STADSMILJÖ 

Bolagets åtaganden 

Bolaget ska bygga fasad i tegel i olika kulörer med återkommande inslag av trä.  

Bolaget ska utreda möjligheten att använda sig av återvunnet material.  

Bolaget ska bygga hus i 4 våningar och i 5 våningar mot Bensbyvägen, med en variation i taklandskap. 

Bolaget ska anlägga samlingslokal, tvättstuga, cykelförvaring i bottenvåning mot lokalgata. 

§ 6 RESURSANVÄNDNING 

Bolagets åtaganden 
Bolaget ska ställa krav på entreprenör att under byggtiden ha en effektiv resurshantering och 
källsortering. 

Bolaget ska installera anordning som redovisar förbrukning av el och varmvatten för hushållen.  

§ 7 ENERGI  

Bolagets åtaganden  
Bolagets förslag ska enligt åtagande vara ett lågenergihus och högst ha en energianvändning mellan 
75-90 kWh/m2. 

Bolaget ska ansluta sig till fjärrvärmenätet och installera laststyrning för att minimera förbrukningen.  

Bolaget ska tillse att husets energianvändning dokumenteras och redovisas en tid efter inflyttning.  
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§ 8 MOBILITET  

Bolagets åtaganden 
Bolaget ska ordna laddplatser för elfordon samt en bilpool i samverkan. 

Bolaget ska utföra inglasat cykelrum mot lokalgata. 

Bolaget ska uppnå ett p-tal på 2,5 cykelplatser per bostad. 

Bolaget ska uppföra en gemensam parkeringsanläggning inom grönmarkerat område ”Bc”, enligt 
Bilaga 1 till markanvisningsavtalet, i samverkan med byggherre i angränsande kvarter C, Lerstenen 
AB.  

Bolaget ska anordna bilparkering till ett maximalt p-tal på 0,7 parkeringsplatser per lägenhet, exkl. 
platser för bilpool. 

§ 9 SAMVERKAN OCH INFLYTANDE  

Bolagets åtaganden  
Bolaget ska föra en dialog med boende enligt Bolagets inarbetade rutiner. 

Bolaget ska verka för utveckling av cykelpool med låd- och elcyklar. 
 
§ 10 POLICY/STRATEGIER FÖR SOCIALT, ETISKT OCH MILJÖMÄSSIGT ANSVARSTAGANDE 

Bolagets åtaganden 
Bolaget ska ha policys för socialt, etiskt och miljömässigt ansvarstagande. 

Bolaget har en hållbarhetsenhet som driver företagets utveckling och ska vara ett kunskapsstöd. 

Projektet ska enligt åtagande följa Miljöbyggnad Silver. 

Bolaget ska anlita en certifierad sakkunnig inom tillgänglighet (TIL) vid projektering av bebyggelsen.  
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UNDERSKRIFTER 

För LULEÅ KOMMUN   

Ort……………………………….   

Datum…………………………..   

 

_____________________________  
Anna Lindh Wikblad 
Chef för Kvalitet & Samhällsutveckling   
  

 

 

Riksbyggen ekonomisk förening    

Ort……………………………….   

Datum…………………………..   

 

_____________________________ _______________________  
Namn Efternamn  Namn Efternamn   
Titel   Titel   
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LULEÅ KOMMUN ANVISNING 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-02-08

 
2017/186-3.1.2.2

Ewa Andersson Hjälte

Markanvisning till Lerstenen Kronan 1 AB på del av 
Kronan 1:1 och Kronan 1:5
Ärendenr 2017/186-3.1.2.2

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att Lerstenen Kronan 1 AB, dotterbolag till 

Lerstenen Invest AB, erhåller markanvisning för byggande av ca 90 
bostäder inom Kronandalen, etapp 1 i enlighet med bifogat 
markanvisningsavtal.

2. Markanvisningen ska gälla till 2018-12-31.
3. Bostäderna ska upplåtas med hyresrätt.
4. Chefen för kvalitet & samhällsutveckling ges rätt att underteckna 

markanvisningsavtalet inklusive eventuella tillägg enligt § 19 i samma 
avtal samt efterföljande köpehandlingar alternativt 
tomträttshandlingar. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har under våren 2016 påbörjat ett markanvisningsförfarande av 
etapp 1 på Kronandalen. Hela etappen som ligger i den norra delen av 
Kronandalen har planerats för ca 420 bostäder. Etappen har delats upp i sex 
olika kvarter enligt kartan nedan. Markanvisningsprocessen har genomförts 
genom ett jämförelseförfarande där sex byggaktörer har valts ut för en fortsatt 
dialog med kommunen om ambitioner och kvaliteter utifrån Vision Luleå 
2050 och Kvalitets- och Gestaltningsprogrammet för Kronandalen. Parallellt 
med markanvisningsprocessen håller en detaljplan för området på att tas fram 
där målet är att skapa förutsättningar för en attraktiv och hållbar stadsdel med 
stadsmässig karaktär och god arkitektur. Detaljplanen kommer att utformas 
med viss flexibilitet för att tillåta en utveckling av området under en längre 
tid.

För att säkerställa kommunens ambitionsnivå för den nya stadsdelen i det 
färdiga projektet har det i markanvisningsförfarandet och under 
dialogprocessen fokuserats på ett antal hållbarhetsaspekter och 
gestaltningsfrågor. De överenskommelser som träffats har inarbetats i förslag 
till markanvisningsavtal. Strävan har varit att bygga med stor andel trä, tegel 
och sten, att hitta samverkanslösningar för parkering, ekosystemtjänster 
såsom t ex gröna tak, mobilitetstjänster i form av bilpool eller erbjudande av 
lådcyklar. 

Som en del i kommunens ansvar för bostadsförsörjningen har avtal träffats om 
att 5 % av bostäderna ska erbjudas kommunen för särskilda gruppers behov. 
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LULEÅ KOMMUN ANVISNING 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-02-08

 
2017/186-3.1.2.2

Ewa Andersson Hjälte

Vid utförande av projektet ska byggherren skapa förutsättningar till 
utbildning, praktik och arbete för grupper som har svårt att ta sig in på 
arbetsmarknaden. För planering av etappens genomförande ska en särskild 
projektgrupp med representanter från respektive byggherre och kommunens 
projektledare bildas. Enligt avtalet framgår att vid större förändringar av 
bolagets förslag krävs samråd och skriftligt tillägg med kommunen.

Lerstenen Invest AB är en av de sex utvalda byggaktörerna. Bolagets förslag 
avser flerbostadshus om ca 90 bostäder som upplåts med hyresrätt. Förslaget 
presenterar en generös gårdsmiljö med platsbildning i anslutning till gatan 
och med en kontrastfull materialanvändning mellan trä och tegel. Lågt 
parkeringstal bidrar till områdets ambition om minskat bilanvändande. 
Parkering utförs under mark i samverkan med Riksbyggen. Bolaget har begärt 
att markanvisningen ställs på dotterbolaget Lerstenen Kronan 1 AB.

Kvalitet & samhällsutveckling föreslår i samråd med stadsbyggnads-
förvaltningen att Lerstenen Kronan 1 AB erhåller markanvisning till del av 
Kronan 1:1 och Kronan 1:5 i enlighet med förslag till markanvisningsavtal. 
Vidare föreslås att chefen för kvalitet & samhällsutveckling ges rätt att 
underteckna markanvisningsavtalet inklusive eventuella tillägg enligt 19 § 
samma avtal samt efterföljande köpe- eller tomträttshandlingar.

Beslutsunderlag
Förslag till markanvisningsavtal med bilagor 1-4

Ewa Andersson Hjälte
Strateg, mark och exploatering

Beslutet skickas till
Lerstenen Kronan 1 AB
Kvalitet & samhällsutveckling
Stadsbyggnadsförvaltningen
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MARKANVISNINGSAVTAL 

Del av Kronan 1:1 och del av Kronan 1:5 
 Projekt Kronandalen i Luleå kommun 

 

Detta markanvisningsavtal (”Avtalet”) har träffats mellan: 

(1) Luleå kommun, org nr 212000-2742 
Box 50001 
973 21 Luleå, (”Kommunen”); och 

(2) Lerstenen Kronan 1 AB, org nr 559098-5841 
Storgatan 28 
903 21 Umeå (”Bolaget”) 
 

Kommunen och Bolaget benämns nedan var för sig ”Part” och gemensamt ”Parterna”. 
 
BAKGRUND  
 
Kommunen har påbörjat detaljplanearbete, genom förslag till detaljplan för del av Kronan, del av 
Kronan 1:1 samt Kronan 1:5, ”Detaljplanen”, för att möjliggöra för exploatering och utveckling av 
den nya stadsdelen Kronandalen i Luleå, med målet att skapa förutsättningar för bl.a. en attraktiv 
och hållbar stadsdel med stadsmässig karaktär och god arkitektur. Detaljplanen avser att tillåta en 
utveckling under en längre tid, där området som helhet kommer att byggas ut i etapper under 10-15 
år framöver. Detaljplanen beräknas kunna antas under juni 2017.  

Kommunen har under våren 2016 gått ut med en inbjudan till intresseanmälan för markanvisning av 
etapp 1 av Kronandalen. Etapp 1 omfattar totalt ca 420 bostäder med en yta om totalt ca 45 000 kvm 
BTA samt 2 parkeringshus omfattande ca 250 p-platser. Av de inkomna förslagen har Bolaget utsetts 
som en av sex byggherrar som ska tilldelas markanvisning för ett av sex bostadskvarter i etapp 1. 
Markanvisningen har genomförts genom dialog mellan Parterna och detta Avtal ansluter till och 
kompletterar det som framkommit under denna dialog. 

Genom markanvisningen ska Bolaget i samverkan med Kommunen och etappens övriga fem 
byggherrar utveckla och gestalta Kronandalen etapp 1 i enlighet med den kommande Detaljplanen 
samt Kvalitets- och gestaltningsprogrammet för Kronandalen, ”KGP” och Program till Vision Luleå 
2050s riktlinjer och intentioner som Bolaget tagit del av.  

§ 1 SYFTE MED MARKANVISNINGEN  

Syftet med detta Avtal är att för Bolaget reservera anvisat markområde, se § 4, och att föreskriva de 
villkor och förutsättningar som gäller för utbyggnad av det anvisade markområdet. Bolaget erhåller 
genom detta Avtal en rätt att förvärva det aktuella markområdet av Kommunen och Parterna har för 
avsikt att teckna ett Genomförande- och marköverlåtelseavtal, ”Överlåtelseavtalet”, så snart 
villkoren i detta markanvisningsavtal är uppfyllda.  

Bolaget ska under markanvisningstiden planera och förbereda exploatering av det anvisade 
markområdet genom att påbörja förberedande projektering och övriga förberedelser och åtgärder 
som är nödvändiga för projektets genomförande, för att uppnå villkoren för kommande byggnation 

91



 

  

av det tilldelade kvarteret i enlighet med detta Avtal och för att, när Detaljplanen vunnit laga kraft, 
kunna påbörja byggnation inom det område som markanvisats. 

§ 2 VILLKOR FÖR AVTALETS GILTIGHET  

Markanvisningsavtalet är giltigt när Kommunstyrelsen i Luleå kommun beslutat att godkänna avtalet 
och båda parter undertecknat. Parterna är införstådda med att föreslagen bostadsbyggnation prövas 
genom detaljplanen för aktuellt område. Några byggrätter kan därmed inte garanteras förrän 
detaljplanen antagits och vunnit laga kraft. Efter att detaljplanen vunnit laga kraft kommer parterna 
att teckna ett överlåtelseavtal om förutsättningar för detta är uppfyllda, se § 23 A i avtalet.  

Om detaljplanen inte vinner laga kraft kommer parternas mellanhavanden och 
markanvisningsavtalets giltighet att upphöra. Parterna svarar för sina respektive nedlagda kostnader 
och någon ersättningsskyldighet föreligger inte för någondera part.  

§ 3 AVTALSTID 

Detta markanvisningsavtal gäller från tiden för Avtalets undertecknande och fram till dess att 
Överlåtelseavtal har träffats mellan Parterna, dock längst tom 2018-12-31.  

I de fall särskilda skäl finns, tex att detaljplanearbetet fördröjs, kan detta Avtal komma att förlängas. 
En eventuell förlängning ska skriftligen tilläggas detta Avtal.  

§ 4 MARKANVISNINGSOMRÅDE 

Bolaget tilldelas härmed, för byggande av bostäder samt för uppförande av gemensamt 
parkeringshus, markanvisning, innefattande ett område av fastigheterna Kronan 1:1 och Kronan 1:5, 
”Markanvisningsområdet”. 

Den del av Markanvisningsområdet ”C” som avser område för byggande av bostäder har markerats 
med blå färg på karta, Bilaga 1.  

Den del av Markanvisningsområdet ”Cb” som avser uppförande av gemensamt parkeringshus har 
markerats med grön färg på karta, Bilaga 1.  

Den del av Markanvisningsområdet som avser område ”Cb” ska uppföras gemensamt med annan 
part, på sätt som beskrivs nedan under Samverkanslösningar i § 16.  

Bolaget är medvetet om att Markanvisningsområdets gränser samt byggrätten för 
Markanvisningsområdet kan komma att justeras under detaljplanearbetets gång. Gränsernas exakta 
läge och maximal byggrätt kommer att fastläggas i enlighet med Detaljplanen, när denna vunnit laga 
kraft. 

§ 5 EXPLOATERING AV MARKANVISNINGSOMRÅDET 

Bolaget ska utföra och bekosta utbyggnad av samtliga byggnader och anläggningar inom 
kvartersmark. Bolaget ska anpassa utbyggnation av Markanvisningsområdet mot projekterade höjder 
för angränsande allmän platsmark och infrastruktur. 

Bolaget ska planera exploatering av Markanvisningsområdet i den omfattning som framgår av 
”Bolagets förslag till utformning av kvarteret” enligt Bilaga 2. 
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Bolaget ska även planera exploatering av Markanvisningsområdet i enlighet med, mellan Parterna 
träffad, Överenskommelse om utformning och gestaltning, ”Överenskommelsen”, enligt Bilaga 3. 
Överenskommelsen redovisar det som Parterna kommit överens om under den dialogprocess som 
hittills genomförts och utgör ett komplement till Bolagets förslag till utformning av kvarteret, enligt 
Bilaga 2 samt till markanvisningsavtalet i övrigt. Överenskommelsen syftar till att säkerställa 
ambitionsnivån för exploatering av etapp 1 Kronandalen och redovisar de åtaganden som Bolaget 
gjort kring gestaltning, hållbarhet m.m. utifrån KGP och Vision Luleå 2050s riktlinjer och intentioner. 

Parterna är införstådda med att förslaget enligt Bilaga 2 samt åtgärderna enligt Bilaga 3, kan komma 
att utvecklas under markanvisningstiden i enlighet med § 19 nedan. 

§ 6 TILLTRÄDE TILL MARKANVISNINGSOMRÅDET 

Tillträde till Markanvisningsområdet regleras i kommande Överlåtelseavtal. Innan dess får Bolaget 
inte ta i anspråk Markanvisningsområdet för byggnation. 

Bolaget tillåts dock att under markanvisningstiden enligt detta Avtal beträda Markanvisningsområdet 
för erforderliga förberedande undersökningar, mätningar, osv.  

Sker inte förvärv av Markanvisningsområdet i enlighet med syftet med detta Avtal ska Bolaget på 
egen bekostnad återställa Markanvisningsområdet om kommunen så begär.   

§ 7 UNDERSÖKNINGAR OCH UTREDNINGAR INOM KVARTERSMARK 

Kommunen har under detaljplanearbetet tagit fram en rad undersökningar för området, bl.a. 
geoteknisk undersökningsrapport och miljöteknisk utredning. Bolaget har tagit del av samtliga dessa 
utredningar.  

Bolaget svarar för att ta fram och bekosta övriga nödvändiga undersökningar och utredningar, inom 
kvartersmark, och samtliga projekteringsåtgärder som krävs för att kunna bebygga 
Markanvisningsområdet.  

Om förvärv av Markanvisningsområdet inte sker svarar Bolaget för nedlagda kostnader för sina 
gjorda utredningar och förberedande åtgärder enligt ovan. 

I det fall Kommunen så begär ska Bolaget överlämna resultat av gjorda utredningar till Kommunen, 
mot ersättning för nedlagda kostnader.   

§ 8 DETALJPLANEKOSTNADER 

Bolaget ska erlägga planavgift i samband med bygglov i enlighet med vid ansökningstillfället gällande 
plantaxa.   

§ 9 GATUKOSTNADSERSÄTTNING 

I priset för den kommande marköverlåtelsen ingår den på den blivande fastigheten belöpande 
gatukostnadsersättningen, avseende gator och allmänna platser med tillhörande anordningar, enligt 
Detaljplanen. Detta gäller dock inte ersättning för kommande förbättringsarbeten eller nyanläggning 
av gata och annan allmän plats med tillhörande anordningar i anslutning till den blivande fastigheten 
som kan komma att krävas i framtiden efter det att Detaljplanen genomförts.  
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§ 10 BYGGLOV 

Bolaget svarar för att ansöka om och bekosta bygglov, i enlighet med gällande bygglovtaxa, för 
byggnation inom Markanvisningsområdet. Att Bolaget beviljats bygglov och att beslutet vunnit laga 
kraft är en förutsättning för att Markanvisningsområdet sedan ska överlåtas till Bolaget.  

Bygglovsansökan ska, förutom med kommande detaljplan, stämma överens med Bilaga 2 och Bilaga 
3 enligt detta Avtal samt med, mellan Parterna tecknade, eventuella skriftliga tillägg till förslag och 
åtgärder i Bilaga 2 och Bilaga 3 som eventuellt framkommer under markanvisningstiden. 

§ 11 BULLERÅTGÄRDER  

Bolaget är medvetet om att Markanvisningsområdet är utsatt för buller från Bensbyvägen, men även 
från lokalgator inom stadsdelen, vilket kan medföra att byggnationen och den exteriöra 
boendemiljön behöver anpassas för att klara gällande bullernivåer.  

Bolaget ansvarar för och bekostar de bullerdämpande åtgärder som kan komma att krävas, för att 
klara gällande bullernivåer och ska i samband med bygglovsansökan skriftligen redovisa vilka 
bullerdämpande åtgärder som ska vidtas för att klara gällande bullernivåer.  

§ 12 VATTEN, AVLOPP OCH DAGVATTEN 

Bolaget ska ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Genom området kommer att 
finnas ett öppet dagvattensystem för fördröjning och rening av dagvatten. Bolaget ansvarar för att 
säkerställa lutningar inom sitt kvarter för hantering av dagvatten i enlighet med den för området 
tänkta lösningen. 

Samtliga lösningar för vatten, avlopp och dagvatten ska projekteras och anläggas i enlighet med Luleå 
kommuns projekteringsanvisningar.  

§ 13 ANLÄGGNINGS- och ANSLUTNINGSAVGIFTER  

Inom området finns teknisk infrastruktur för fjärrvärme, el, VA och fiber. 

Bolaget svarar för samtliga anläggnings- och anslutningsavgifter vilka ska erläggas separat till 
respektive leverantör enligt vid anslutningstillfället gällande taxa. 

§ 14 MARKENS SKICK 
 
Bolaget är medvetet om att markområdet tidigare utgjort del i militär anläggning. Inom området har 
bl.a. funnits interna nät för teknisk infrastruktur, såsom el, vatten, opto, fjärrvärme och signal. Dessa 
betraktas som i bruk fram till dess att de ersatts av den nya infrastruktur som Kommunen anlägger. 
För etapp 1 är detta planerat att ske hösten 2017. De ersatta ledningarna kommer dock att lämnas 
kvar i marken och Bolaget svarar för att riva och ta bort gamla anläggningar om det är nödvändigt för 
exploateringen.   

Området är sanerat vid kommunens övertagande efter den tidigare försvarsverksamheten och 
resultatet från markundersökningen går att läsa i den markmiljötekniska utredningen.  

Om ytterligare sanering krävs för bostadsbyggnation står kommunen för kostnader förenade med 
detta. 
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§ 15 ANTAL LÄGENHETER OCH UPPLÅTELSEFORM 
Bolaget ska, i enlighet med inlämnat förslag, Bilaga 2, uppföra totalt ca 90 lägenheter för 
bostadsändamål. Samtliga lägenheter ska upplåtas med hyresrätt. 

Kommunen ser gärna att Bolaget ansluter sig till den kommunala bostadsförmedlingen ”Bostad 
Luleå” för förmedling av sina bostäder. 

§ 16 SAMVERKANSLÖSNINGAR 
 
Parkeringshus  
Bolaget förbinder sig att i samverkan med byggherren för Kvarter B; Riksbyggen, finansiera och 
uppföra gemensamt parkeringshus inom område ”Cb”, markerat med grön färg på karta, Bilaga 1. 
Parkeringshuset ska inrättas som en gemensamhetsanläggning mellan parterna och kostnader för 
utförande och drift av anläggningen ska fördelas enligt anläggningsbeslut i lantmäteriförrättning.  

Gestaltning av anläggningen ska ske i enlighet med KGP.  

§ 17 FASTIGHETSBILDNING   

Kommunen ansvarar för ansökan om nödvändig fastighetsbildning för genomförande av kommande 
marköverlåtelse i enlighet med detta Avtal. För kostnad avseende avstyckning av kvartersmark svarar 
Kommunen medan Bolaget svarar för kostnader för inrättande av de gemensamhetsanläggningar 
som redogjorts för enligt § 16. Ansökan om fastighetsbildningsåtgärder ska ske snarast möjligt efter 
att Överlåtelseavtal tecknats mellan Parterna.  

§ 18 ANSVAR FÖR GENOMFÖRANDE AV ALLMÄN PLATSMARK 

Kommunen ska vara huvudman för gata och övrig allmän platsmark, i enlighet med Detaljplanen, och 
svarar för att utföra och bekosta samtliga anläggningar inom allmän platsmark, innefattande bl.a. 
gator och parkområden. 

Kommunen ska utföra byggnationen av allmän platsmark i enlighet med den kommande 
Detaljplanens bestämmelser och intentioner samt ta hänsyn till det av Kommunen upprättade 
Kvalitets- och gestaltningsprogrammet för Kronandalen. 

§ 19 UTVECKLING AV BOLAGETS FÖRSLAG  

Vid utveckling och förändringar av Bolagets förslag under markanvisningstiden enligt Bilaga 2 och de 
överenskommelser på åtgärder som nedtecknats i Bilaga 3 krävs en dialog och avstämning gentemot 
Kommunen. Nya förutsättningar eller förändringar av särskild betydelse ska undertecknas av båda 
Parter för att sedan biläggas detta Avtal och utgöra underlag i den fortsatta processen, bl.a. vid 
ansökan om bygglov. 

Frågor berörande detta kommer att föras via projektledare för projekt Kronandalen. 

§ 20 EXPLOATERINGENS GENOMFÖRANDE 

Etapp 1 av Kronandalen kommer att exploateras av totalt sex byggherrar som ska exploatera varsitt 
bostadskvarter. Inom etappen ska även två stycken byggherregemensamma parkeringshus samt 
gemensamma kvartersgator anläggas av byggherrarna, samtidigt som Kommunen ska anlägga den 
allmänna platsmarken i området. Exploateringen av etapp 1 kommer därmed att ställa höga krav på 
samordning, samverkan och genomtänkta lösningar mellan Bolaget, Kommunen och övriga 
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byggherrar. Det är därmed angeläget att samtliga aktörer inom etapp 1 verkar för att samarbeta och 
hålla en ständigt aktuell dialog. 

För planering av exploateringens genomförande ska det bildas en särskild projektgrupp, 
”Projektgruppen”, där Kommunen, Bolaget och övriga byggherrar som ska exploatera inom etapp 1 
ska delta med representant för respektive aktör. Respektive Part ska utse de personer som ska ingå i 
Projektgruppen. Projektgruppen ska utses så snart detta Avtal blivit tecknat. Respektive Part står för 
sina kostnader för medverkan i Projektgruppen.  

Projektgruppen ska ha ansvaret för frågor kopplade till exploateringens genomförande innefattande 
frågor kring logistik, kommunikation, information och samordning för exempelvis avfallshämtning, 
leveranser, bilpool etc.  Projektgruppen ska, genom samordningsmöten, förbereda utbyggnationen 
av etapp 1 på sådant sätt att denna kan påbörjas så snart som möjligt efter att Detaljplanen vunnit 
laga kraft. 

Kommunens representant är sammankallande till startmöte för Projektgruppen varefter 
Projektgruppen själv utformar fortsatta arbetsformer. 

Bolaget ska medverka på samordningsmöten inför och under byggskedet. 

§ 21 MEDVERKANDE ARKITEKT 
Bolaget förbinder sig att fortsätta arbetet med nuvarande arkitekt i projektet fram till inlämnande av 
bygglov. 

§ 22 TIDPLAN FÖR PROJEKTETS GENOMFÖRANDE  

Bolaget har upprättat en översiktlig genomförandeplan som redovisar planeringen av hela 
exploateringen där, projektering, bygglovprocess, säljprocess/förmedling, byggstart, uppförandet av 
byggnader och genomförandet av exploateringen i övrigt redovisas tidsmässigt. Bolaget ska arbeta 
med projektet enligt tidplanen, se Bilaga 4. Tidplanen ska revideras i samband med tecknande av 
Överlåtelseavtalet.  

§ 23 GENOMFÖRANDE- OCH MARKÖVERLÅTELSEAVTAL 

Denna markanvisning ger Bolaget en förhandsrätt att förvärva Markanvisningsområdet med 
äganderätt och Parterna har för avsikt att träffa avtal om genomförande och marköverlåtelse efter 
att Detaljplanen vunnit laga kraft, dock senast 2018-12-31. 

Genomförande- och marköverlåtelseavtalet ska reglera överlåtelse av Markanvisningsområdet samt i 
övrigt bygga vidare på detta Avtal och reglera genomförandefrågor som i nuläget inte kan hanteras. 

§ 23 A. Villkor för träffande av Genomförande- och marköverlåtelseavtal 

Bolagets rätt att förvärva Markanvisningsområdet gäller förutsatt att villkoren i detta 
markanvisningsavtal uppfylls och förutsatt att Luleå kommunfullmäktige antar Detaljplanen och att 
beslutet vinner laga kraft samt att Bolaget beviljats bygglov och att beslutet vunnit laga kraft.  

§ 23 B. Överlåtelse  

Tillträde sker enligt överenskommelse mellan parterna i överlåtelseavtalet. 
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Överlåtelseavtalets giltighet kommer att villkoras med en byggnationsskyldighet som innebär att det 
åligger Bolaget att påbörja byggnation i väsentlig omfattning inom det överlåtna området inom 2 år 
från tillträdesdagen. 

För uppförande av gemensamt parkeringshus ska kommande anläggningsbeslut följas.  

§ 23 C. Markpris/köpeskilling 

Markpriset vid försäljning av mark inom Kronandalen för bostäder, kontor och övriga ändamål ska 
utgöra 1750 kr per kvadratmeter BTA enligt bygglov. Detta pris innefattar inte ytor för 
parkeringsanordningar för bil och cykel, då dessa markområden ska överlåtas utan ersättning. 

Bolaget ska, på tillträdesdagen, erlägga köpeskilling för förvärv av Markanvisningsområdet.  

§ 23 D. Lagfart 

Bolaget svarar för att ansöka om lagfart och svarar för därmed förenliga kostnader.  

§ 24 HÄVNING AV AVTALET 

Parterna är överens om att Kommunen äger rätt att häva Avtalet och omedelbart återta 
markanvisningen om det är uppenbart att Bolaget inte avser eller förmår att genomföra projektet i 
den takt eller på det sätt som avsågs vid Avtalets träffande och enligt upprättad tidplan (mindre 
avvikelser från tidplanen kan accepteras), eller i övrigt inte kan tillgodose de krav som ställts upp i 
detta Avtal. 

Bolaget är införstått med att en hävning av avtalet och återtagen markanvisning inte ger Bolaget 
någon rätt till ersättning för nedlagda kostnader eller kompensation på annat sätt. 

§ 25 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 

Ändringar och tillägg till detta Avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter. 

§ 26 ÖVERLÅTELSE AV AVTALET 

Bolaget äger inte rätt att överlåta detta Avtal till annan part utan Kommunens skriftliga medgivande.  

Kommunen äger rätt att vid kommande marköverlåtelse begära moderbolagsborgen eller 
motsvarande ansvarsförpliktelse av Lerstenen Invest AB för de åtaganden som följer med erhållandet 
av mark och genomförande av projektet. 

 § 27 TVIST 

Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta Avtal ska avgöras av allmän svensk domstol enligt 
gällande svensk rätt.  

§ 28 AVTALSEXEMPLAR 

Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav Parterna tagit var sitt.  

 

  

97



 

  

UNDERSKRIFTER 

För LULEÅ KOMMUN   

Ort……………………………….   

Datum…………………………..   

 

_____________________________  
Anna Lindh Wikblad 
Chef för Kvalitet & Samhällsutveckling   
  

 

 

För Lerstenen Kronan 1 AB   

Ort……………………………….   

Datum…………………………..   

 

_____________________________ _______________________  
Namn Efternamn  Namn Efternamn   
Titel   Titel   
 

 

 

För Lerstenen Invest AB  

Ort……………………………….   

Datum…………………………..   

 

_____________________________ _______________________  
Namn Efternamn  Namn Efternamn   
Titel   Titel   
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Bilagor: 

Bilaga 1 Karta över Markanvisningsområdet 

Bilaga 2 Bolagets förslag till utformning av kvarteret, innefattande illustration/situationsplan 
osv 

Bilaga 3 Överenskommelse om utformning och gestaltning för exploatering av Kvarter C  

Bilaga 4 Tidplan för projektets genomförande 
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  Bilaga 1 till markanvisningsavtal  

                               Kvarter C, Kronandalen 

 

 

KARTA ÖVER MARKANVISNINGSOMRÅDET 

KVARTER C 

del av Kronan 1:1 och del av Kronan 1:5 

 

 

 
Kartbild granskningshandling för detaljplan Kronandalen SBF 2015/1868 

 

 

BLÅTT markerat område, C  = Kvarter för bostäder  

GRÖNT markerat område, Cb = Gemensamt undergrävt parkeringshus Kvarter C och B 
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 Bilaga 3 till markanvisningsavtal 
                                                                                                             Kvarter C, Kronandalen 

  

ÖVERENSKOMMELSE OM UTFORMNING OCH GESTALTNING 
FÖR EXPLOATERING AV KVARTER C  

PROJEKT KRONANDALEN 

del av Kronan 1:1 och del av Kronan 1:5 

 

Denna överenskommelse (”Överenskommelsen”) har träffats mellan: 

(1) Luleå kommun, org nr 212000-2742 
Box 50001 
973 21 Luleå, (”Kommunen”); och 

(2) Lerstenen Kronan 1 AB, org nr 559098-5841 
Storgatan 28 
903 21 Umeå (”Bolaget”) 
 

Kommunen och Bolaget benämns nedan var för sig ”Part” och gemensamt ”Parterna”. 
 
BAKGRUND OCH SYFTE 
Bolaget har, enligt separat markanvisningsavtal, anvisats mark för exploatering av bostadskvarter C 
inom etapp 1 Kronandalen. En förutsättning för markanvisningen är att Parterna är överens om 
ambition och kvalitetsnivå för den byggnation som ska planeras inom kvarteret.  

Denna Överenskommelse redovisar det som Parterna kommit överens om under den dialogprocess 
som hittills genomförts och utgör ett komplement till Bolagets förslag till utformning enligt Bilaga 2 
till markanvisningsavtalet samt till markanvisningsavtalet i övrigt. Överenskommelsen syftar till att 
säkerställa ambitionsnivån för exploatering av etapp 1 Kronandalen och redovisar de åtaganden som 
Bolaget gjort kring gestaltning, hållbarhet m.m. utifrån KGP och Vision Luleå 2050s riktlinjer och 
intentioner. 

§ 1 MÖTESPLATSER 

Bolagets åtaganden 
Bolaget ska anordna följande gemensamma funktioner: samlingslokal, källsorteringsrum, 
cykelförvaring samt parkeringshus. 

§ 2 GÅRDAR OCH ENTRÉER 

Bolagets åtaganden 
Bolaget ska anlägga en gård med god tillgänglighet som upplevs trygg genom att undvika 
nivåskillnader, ha tydliga ledstråk, vara överblickbar och bra belyst samt minimera funktioner som 
medför fordonskörning på gården. 

Bolaget ska anordna inspirerande utemiljö med grillplats, odling, lekyta, sittplatser och trädäck. 

Bolaget ska anlägga sedumtak på lägre byggnader och öppen dagvattenlösning på gården samt 
plantera träd.  

Bolaget ska bygga entréer som ligger mot gatan och dessa ska vara genomgående. 
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 Bilaga 3 till markanvisningsavtal 
                                                                                                             Kvarter C, Kronandalen 

  

Bolaget ska utöver vad som framgår av Bilaga 2 till markanvisningsavtalet dessutom göra följande; 

- Utreda möjligheten att anlägga förbindelse mellan gård och cykelstråk längs Bensbyvägen. 

§ 3 BLANDNING 

Bolagets åtaganden  
Bolaget ska erbjuda Kommunen (stadsbyggnadsförvaltningen) att till marknadsmässigt pris hyra 5 % 
av lägenheterna. 

§ 4 BYGGA  

Bolagets åtaganden 
Bolaget ska enligt åtagande använda sig av Miljöbyggnad Silver eller likvärdigt system. 

Bolaget ska genom bygget försöka skapa förutsättningar för och möjligheter till utbildning, praktik 
och arbete för grupper som har haft svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Kommunen 
(arbetsmarknadsförvaltningen) ska ge stöd i form av matchning och kontakter med 
arbetsförmedlingen för att hitta lämpliga lösningar. Detta sker i samverkan med ansvarig för bygget. 

§ 5 GESTALTNING/STADSMILJÖ 

Bolagets åtaganden 
Bolaget ska bygga fasad i tegel i olika kulörer med stora inslag av trä.  

Bolaget ska bygga hus i 4 våningar samt 5 våningar mot Bensbyvägen med en variation i taklandskap. 

Bolaget ska anlägga sedumtak på lägre byggnader på gården.  

Bolaget ska anlägga gemensamma funktioner i bottenvåning för att i framtiden ge förutsättningar för 
verksamheter mot lokalgata. 

§ 6 RESURSANVÄNDNING 

Bolagets åtaganden 
Bolaget ska ställa krav på entreprenör att under byggtiden ha en effektiv resurshantering och 
källsortering. 

Bolaget ska installera anordning som redovisar förbrukning av el och varmvatten för hushållen.  

§ 7 ENERGI  

Bolagets åtaganden  
Bolagets förslag ska enligt åtagande vara ett lågenergihus och högst ha en energianvändning mellan 
75-90 kWh/m2. 

Bolaget ska ansluta sig till fjärrvärmenätet och installera laststyrning för att minimera förbrukningen.  

Bolaget ska utreda möjligheten att anlägga solceller. 

Bolaget ska tillse att husets energianvändning dokumenteras och redovisas en tid efter inflyttning. 
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 Bilaga 3 till markanvisningsavtal 
                                                                                                             Kvarter C, Kronandalen 

  

§ 8 MOBILITET  

Bolaget ska ordna en bilpool i samverkan. 

Bolaget ska utföra cykelrum mot lokalgata samt parkering på gård. 

Bolaget ska uppnå ett p-tal på 2,5 cykelplatser per bostad. 

Bolaget ska uppföra en gemensam parkeringsanläggning inom grönmarkerat område ”Cb”, enligt 
Bilaga 1, i samverkan med byggherre i angränsande kvarter B, Riksbyggen.  

Bolaget ska anordna bilparkering till ett maximalt p-tal på 0,7 parkeringsplatser per lägenhet, exkl. 
platser för bilpool.   

  
§ 9 POLICY/STRATEGIER FÖR SOCIALT, ETISKT OCH MILJÖMÄSSIGT ANSVARSTAGANDE 

Bolagets åtaganden 
Bolaget ska ha utarbetade policys för socialt, etiskt och miljömässigt ansvarstagande. 

Bolaget ska ha en hållbarhetsansvarig vilket kommer att samordnas med entreprenör. 

Projektet ska enligt åtagande följa Miljöbyggnad Silver eller likvärdigt system. 

Bolaget ska anlita en certifierad sakkunnig inom tillgänglighet (TIL) vid projektering av bebyggelsen.  
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UNDERSKRIFTER 

För LULEÅ KOMMUN   

Ort……………………………….   

Datum…………………………..   

 

_____________________________  
Anna Lindh Wikblad 
Chef för Kvalitet & Samhällsutveckling   
  

 

 

 

För Lerstenen Kronan 1 AB   

Ort……………………………….   

Datum…………………………..   

 

_____________________________ _______________________  
Namn Efternamn  Namn Efternamn   
Titel   Titel   
 

 

 

För Lerstenen Invest AB  

Ort……………………………….   

Datum…………………………..   

 

_____________________________ _______________________  
Namn Efternamn  Namn Efternamn   
Titel   Titel   
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Bilaga 4 Tidplan Kvarter C Lerstenen 

 

Prel. tidplan 

 

• Projektering; Mars -17 till September -17 

• Bygglovshandling inlämnande; Maj -17 (Löpande dialog med bygglovsavdelningen under 

projektering.) 

• Önskemål om beviljat bygglov; Augusti -17 

• Etablering byggarbetsplats; September -17 

• Byggstart garage; September/Oktober -17  

• Byggstart lägenheter;  Oktober/November -17 

• Besiktning fastighet; December -18 
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LULEÅ KOMMUN ANVISNING 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-02-08

 
2017/187-3.1.2.2

Ewa Andersson Hjälte

Markanvisning till SHH Projekt nr 45 AB på del av Kronan 
1:1
Ärendenr 2017/187-3.1.2.2

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att SHH Projekt nr 45 AB, dotterbolag till 

SHH Bostad AB, erhåller markanvisning för byggande av ca 65 
bostäder inom Kronandalen etapp 1 i enlighet med bifogat 
markanvisningsavtal.

2. Markanvisningen ska gälla till 2018-12-31.
3. Bostäderna ska upplåtas med bostadsrätt.
4. Chefen för kvalitet & samhällsutveckling ges rätt att underteckna 

markanvisningsavtalet inklusive eventuella tillägg enligt & 19 i samma 
avtal samt efterföljande köpehandlingar.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har under våren 2016 påbörjat ett markanvisningsförfarande av 
etapp 1 på Kronandalen. Hela etappen som ligger i den norra delen av 
Kronandalen har planerats för ca 420 bostäder. Etappen har delats upp i sex 
olika kvarter enligt kartan nedan. Markanvisningsprocessen har genomförts 
genom ett jämförelseförfarande där sex byggaktörer har valts ut för en fortsatt 
dialog med kommunen om ambitioner och kvaliteter utifrån Vision Luleå 
2050 och Kvalitets- och Gestaltningsprogrammet för Kronandalen. Parallellt 
med markanvisningsprocessen håller en detaljplan för området på att tas fram 
där målet är att skapa förutsättningar för en attraktiv och hållbar stadsdel med 
stadsmässig karaktär och god arkitektur. Detaljplanen kommer att utformas 
med viss flexibilitet för att tillåta en utveckling av området under en längre 
tid.

För att säkerställa kommunens ambitionsnivå för den nya stadsdelen i det 
färdiga projektet har det i markanvisningsförfarandet och under 
dialogprocessen fokuserats på ett antal hållbarhetsaspekter och 
gestaltningsfrågor. De överenskommelser som träffats har inarbetats i förslag 
till markanvisningsavtal. Strävan har varit att bygga med stor andel trä, tegel 
och sten, att hitta samverkanslösningar för parkering, ekosystemtjänster 
såsom t ex gröna tak, mobilitetstjänster i form av bilpool eller erbjudande av 
lådcyklar. 

Som en del i kommunens ansvar för bostadsförsörjningen har avtal träffats om 
att 5 % av bostäderna ska erbjudas kommunen för särskilda gruppers behov. 
Vid utförande av projektet ska byggherren skapa förutsättningar till 
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LULEÅ KOMMUN ANVISNING 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-02-08

 
2017/187-3.1.2.2

Ewa Andersson Hjälte

utbildning, praktik och arbete för grupper som har svårt att ta sig in på 
arbetsmarknaden. För planering av etappens genomförande ska en särskild 
projektgrupp med representanter från respektive byggherre och kommunens 
projektledare bildas. Enligt avtalet framgår att vid större förändringar av 
bolagets förslag krävs samråd och skriftligt tillägg med kommunen.

SHH Bostad AB är en av de sex utvalda byggaktörerna. Bolagets förslag avser 
flerbostadshus om ca 65 bostäder som upplåts med bostadsrätt, med vad 
bolaget kallar ekonomiskt tillgängliga bostadsrätter. Förslaget utgör ett enkelt 
och rationellt koncept som har anpassats väl till platsen och omgivningen. 
Parkering sker i parkeringshus med sedumtak i samverkan med Heimstaden. 
Bolaget har begärt att markanvisningen ställs på dotterbolaget SHH Projekt nr 
45 AB.

Kvalitet & samhällsutveckling föreslår i samråd med stadsbyggnads-
förvaltningen att SHH Projekt nr 45 AB erhåller markanvisning till del av 
Kronan 1:1 i enlighet med förslag till markanvisningsavtal. Vidare föreslås att 
chefen för kvalitet & samhällsutveckling ges rätt att underteckna 
markanvisningsavtalet inklusive eventuella tillägg enligt 19 § samma avtal 
samt efterföljande köpehandlingar.

Beslutsunderlag
Förslag till markanvisningsavtal med bilagor 1-4

Ewa Andersson Hjälte
Strateg, mark och exploatering

Beslutet skickas till
SHH Projket nr 45 AB
Kvalitet & samhällsutveckling
Stadsbyggnadsförvaltningen
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MARKANVISNINGSAVTAL 

Del av Kronan 1:1  
 Projekt Kronandalen i Luleå kommun 

 

Detta markanvisningsavtal (”Avtalet”) har träffats mellan: 

(1) Luleå kommun, org nr 212000-2742 
Box 50001 
973 21 Luleå, (”Kommunen”); och 

(2) SHH Projekt nr 45 AB, org nr 559085-5762 
c/o SHH Bostad AB 
Kammakargatan 7 
111 40 Stockholm (”Bolaget”) 
 

Kommunen och Bolaget benämns nedan var för sig ”Part” och gemensamt ”Parterna”. 
 
BAKGRUND  
 
Kommunen har påbörjat detaljplanearbete, genom förslag till detaljplan för del av Kronan, del av 
Kronan 1:1 samt Kronan 1:5, ”Detaljplanen”, för att möjliggöra för exploatering och utveckling av 
den nya stadsdelen Kronandalen i Luleå, med målet att skapa förutsättningar för bl.a. en attraktiv 
och hållbar stadsdel med stadsmässig karaktär och god arkitektur. Detaljplanen avser att tillåta en 
utveckling under en längre tid, där området som helhet kommer att byggas ut i etapper under 10-15 
år framöver. Detaljplanen beräknas kunna antas under juni 2017.  

Kommunen har under våren 2016 gått ut med en inbjudan till intresseanmälan för markanvisning av 
etapp 1 av Kronandalen. Etapp 1 omfattar totalt ca 420 bostäder med en yta om totalt ca 45 000 kvm 
BTA samt 2 parkeringshus omfattande ca 250 p-platser. Av de inkomna förslagen har Bolaget utsetts 
som en av sex byggherrar som ska tilldelas markanvisning för ett av sex bostadskvarter i etapp 1. 
Markanvisningen har genomförts genom dialog mellan Parterna och detta Avtal ansluter till och 
kompletterar det som framkommit under denna dialog. 

Genom markanvisningen ska Bolaget i samverkan med Kommunen och etappens övriga fem 
byggherrar utveckla och gestalta Kronandalen etapp 1 i enlighet med den kommande Detaljplanen 
samt Kvalitets- och gestaltningsprogrammet för Kronandalen, ”KGP” och Program till Vision Luleå 
2050s riktlinjer och intentioner som Bolaget tagit del av.  

§ 1 SYFTE MED MARKANVISNINGEN  

Syftet med detta Avtal är att för Bolaget reservera anvisat markområde, se § 4, och att föreskriva de 
villkor och förutsättningar som gäller för utbyggnad av det anvisade markområdet. Bolaget erhåller 
genom detta Avtal en rätt att förvärva det aktuella markområdet av Kommunen och Parterna har för 
avsikt att teckna ett Genomförande- och marköverlåtelseavtal, ”Överlåtelseavtalet”, så snart 
villkoren i detta markanvisningsavtal är uppfyllda.  

Bolaget ska under markanvisningstiden planera och förbereda exploatering av det anvisade 
markområdet genom att påbörja förberedande projektering och övriga förberedelser och åtgärder 
som är nödvändiga för projektets genomförande, för att uppnå villkoren för kommande byggnation 
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av det tilldelade kvarteret i enlighet med detta Avtal och för att, när Detaljplanen vunnit laga kraft, 
kunna påbörja byggnation inom det område som markanvisats. 

§ 2 VILLKOR FÖR AVTALETS GILTIGHET  

Markanvisningsavtalet är giltigt när Kommunstyrelsen i Luleå kommun beslutat att godkänna avtalet 
och båda parter undertecknat. Parterna är införstådda med att föreslagen bostadsbyggnation prövas 
genom detaljplanen för aktuellt område. Några byggrätter kan därmed inte garanteras förrän 
detaljplanen antagits och vunnit laga kraft. Efter att detaljplanen vunnit laga kraft kommer parterna 
att teckna ett överlåtelseavtal om förutsättningar för detta är uppfyllda, se § 23 A i avtalet.  

Om detaljplanen inte vinner laga kraft kommer parternas mellanhavanden och 
markanvisningsavtalets giltighet att upphöra. Parterna svarar för sina respektive nedlagda kostnader 
och någon ersättningsskyldighet föreligger inte för någondera part.  

§ 3 AVTALSTID 

Detta markanvisningsavtal gäller från tiden för Avtalets undertecknande och fram till dess att 
Överlåtelseavtal har träffats mellan Parterna, dock längst tom 2018-12-31.  

I de fall särskilda skäl finns, tex att detaljplanearbetet fördröjs, kan detta Avtal komma att förlängas. 
En eventuell förlängning ska skriftligen tilläggas detta Avtal.  

§ 4 MARKANVISNINGSOMRÅDE 

Bolaget tilldelas härmed, för byggande av bostäder och för uppförande av gemensamt parkeringshus, 
markanvisning, innefattande ett område av fastigheterna Kronan 1:1, ”Markanvisningsområdet”. 

Den del av Markanvisningsområdet ”D” som avser område för byggande av bostäder har markerats 
med blå färg på karta, Bilaga 1.  

Den del av Markanvisningsområdet ”De” som avser uppförande av gemensamt parkeringshus har 
markerats med grön färg på karta, Bilaga 1.  

Den del av Markanvisningsområdet som avser området ”De” ska uppföras gemensamt med annan 
part, på sätt som beskrivs nedan under Samverkanslösningar i § 16.  

Bolaget är medvetet om att Markanvisningsområdets gränser samt byggrätten för 
Markanvisningsområdet kan komma att justeras under detaljplanearbetets gång. Gränsernas exakta 
läge och maximal byggrätt kommer att fastläggas i enlighet med Detaljplanen, när denna vunnit laga 
kraft. 

§ 5 EXPLOATERING AV MARKANVISNINGSOMRÅDET 

Bolaget ska utföra och bekosta utbyggnad av samtliga byggnader och anläggningar inom 
kvartersmark. Bolaget ska anpassa utbyggnation av Markanvisningsområdet mot projekterade höjder 
för angränsande allmän platsmark och infrastruktur. 

Bolaget ska planera exploatering av Markanvisningsområdet i den omfattning som framgår av 
”Bolagets förslag till utformning av kvarteret” enligt Bilaga 2. 

Bolaget ska även planera exploatering av Markanvisningsområdet i enlighet med, mellan Parterna 
träffad, Överenskommelse om utformning och gestaltning, ”Överenskommelsen”, enligt Bilaga 3. 
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Överenskommelsen redovisar det som Parterna kommit överens om under den dialogprocess som 
hittills genomförts och utgör ett komplement till Bolagets förslag till utformning av kvarteret, enligt 
Bilaga 2 samt till markanvisningsavtalet i övrigt. Överenskommelsen syftar till att säkerställa 
ambitionsnivån för exploatering av etapp 1 Kronandalen och redovisar de åtaganden som Bolaget 
gjort kring gestaltning, hållbarhet m.m. utifrån KGP och Vision Luleå 2050s riktlinjer och intentioner. 

Parterna är införstådda med att förslaget enligt Bilaga 2 samt åtgärderna enligt Bilaga 3, kan komma 
att utvecklas under markanvisningstiden i enlighet med § 19 nedan. 

§ 6 TILLTRÄDE TILL MARKANVISNINGSOMRÅDET 

Tillträde till Markanvisningsområdet regleras i kommande Överlåtelseavtal. Innan dess får Bolaget 
inte ta i anspråk Markanvisningsområdet för byggnation. 

Bolaget tillåts dock att under markanvisningstiden enligt detta Avtal beträda Markanvisningsområdet 
för erforderliga förberedande undersökningar, mätningar, osv.  

Sker inte förvärv av Markanvisningsområdet i enlighet med syftet med detta Avtal ska Bolaget på 
egen bekostnad återställa Markanvisningsområdet om kommunen så begär.   

§ 7 UNDERSÖKNINGAR OCH UTREDNINGAR INOM KVARTERSMARK 

Kommunen har under detaljplanearbetet tagit fram en rad undersökningar för området, bl.a. 
geoteknisk undersökningsrapport och miljöteknisk utredning. Bolaget har tagit del av samtliga dessa 
utredningar.  

Bolaget svarar för att ta fram och bekosta övriga nödvändiga undersökningar och utredningar, inom 
kvartersmark, och samtliga projekteringsåtgärder som krävs för att kunna bebygga 
Markanvisningsområdet.  

Om förvärv av Markanvisningsområdet inte sker svarar Bolaget för nedlagda kostnader för sina 
gjorda utredningar och förberedande åtgärder enligt ovan. 

I det fall Kommunen så begär ska Bolaget överlämna resultat av gjorda utredningar till Kommunen, 
mot ersättning för nedlagda kostnader.   

§ 8 DETALJPLANEKOSTNADER 

Bolaget ska erlägga planavgift i samband med bygglov i enlighet med vid ansökningstillfället gällande 
plantaxa.   

§ 9 GATUKOSTNADSERSÄTTNING 

I priset för den kommande marköverlåtelsen ingår den på den blivande fastigheten belöpande 
gatukostnadsersättningen, avseende gator och allmänna platser med tillhörande anordningar, enligt 
Detaljplanen. Detta gäller dock inte ersättning för kommande förbättringsarbeten eller nyanläggning 
av gata och annan allmän plats med tillhörande anordningar i anslutning till den blivande fastigheten 
som kan komma att krävas i framtiden efter det att Detaljplanen genomförts.  
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§ 10 BYGGLOV 

Bolaget svarar för att ansöka om och bekosta bygglov, i enlighet med gällande bygglovtaxa, för 
byggnation inom Markanvisningsområdet. Att Bolaget beviljats bygglov och att beslutet vunnit laga 
kraft är en förutsättning för att Markanvisningsområdet sedan ska överlåtas till Bolaget.  

Bygglovsansökan ska, förutom med kommande detaljplan, stämma överens med Bilaga 2 och Bilaga 
3 enligt detta Avtal samt med, mellan Parterna tecknade, eventuella skriftliga tillägg till förslag och 
åtgärder i Bilaga 2 och Bilaga 3 som eventuellt framkommer under markanvisningstiden. 

§ 11 BULLERÅTGÄRDER  

Bolaget är medvetet om att Markanvisningsområdet är utsatt för buller från Bensbyvägen, men även 
från lokalgator inom stadsdelen, vilket kan medföra att byggnationen och den exteriöra 
boendemiljön behöver anpassas för att klara gällande bullernivåer.  

Bolaget ansvarar för och bekostar de bullerdämpande åtgärder som kan komma att krävas, för att 
klara gällande bullernivåer och ska i samband med bygglovsansökan skriftligen redovisa vilka 
bullerdämpande åtgärder som ska vidtas för att klara gällande bullernivåer.  

§ 12 VATTEN, AVLOPP OCH DAGVATTEN 

Bolaget ska ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Genom området kommer att 
finnas ett öppet dagvattensystem för fördröjning och rening av dagvatten. Bolaget ansvarar för att 
säkerställa lutningar inom sitt kvarter för hantering av dagvatten i enlighet med den för området 
tänkta lösningen. 

Samtliga lösningar för vatten, avlopp och dagvatten ska projekteras och anläggas i enlighet med Luleå 
kommuns projekteringsanvisningar.  

§ 13 ANLÄGGNINGS- och ANSLUTNINGSAVGIFTER  

Inom området finns teknisk infrastruktur för fjärrvärme, el, VA och fiber. 

Bolaget svarar för samtliga anläggnings- och anslutningsavgifter vilka ska erläggas separat till 
respektive leverantör enligt vid anslutningstillfället gällande taxa. 

§ 14 MARKENS SKICK 
 
Bolaget är medvetet om att markområdet tidigare utgjort del i militär anläggning. Inom området har 
bl.a. funnits interna nät för teknisk infrastruktur, såsom el, vatten, opto, fjärrvärme och signal. Dessa 
betraktas som i bruk fram till dess att de ersatts av den nya infrastruktur som Kommunen anlägger. 
För etapp 1 är detta planerat att ske hösten 2017. De ersatta ledningarna kommer dock att lämnas 
kvar i marken och Bolaget svarar för att riva och ta bort gamla anläggningar om det är nödvändigt för 
exploateringen.   

Området är sanerat vid kommunens övertagande efter den tidigare försvarsverksamheten och 
resultatet från markundersökningen går att läsa i den markmiljötekniska utredningen.  

Om ytterligare sanering krävs för bostadsbyggnation står kommunen för kostnader förenade med 
detta. 
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§ 15 ANTAL LÄGENHETER OCH UPPLÅTELSEFORM 
Bolaget ska, i enlighet med inlämnat förslag, Bilaga 2, uppföra totalt ca 65 lägenheter för 
bostadsändamål. Samtliga lägenheter ska upplåtas med bostadsrätt. 

§ 16 SAMVERKANSLÖSNINGAR 
 
Parkeringshus  
Bolaget förbinder sig att i samverkan med byggherren för Kvarter E; Heimstaden, finansiera och 
uppföra gemensamt parkeringshus inom område ”De”, markerat med grön färg på karta, Bilaga 1. 
Parkeringshuset ska inrättas som en gemensamhetsanläggning mellan parterna och kostnader för 
utförande och drift av anläggningen ska fördelas enligt anläggningsbeslut i lantmäteriförrättning.  

Gestaltning av anläggningen ska ske i enlighet med KGP. 

§ 17 FASTIGHETSBILDNING   

Kommunen ansvarar för ansökan om nödvändig fastighetsbildning för genomförande av kommande 
marköverlåtelse i enlighet med detta Avtal. För kostnad avseende avstyckning av kvartersmark svarar 
Kommunen medan Bolaget svarar för kostnader för inrättande av de gemensamhetsanläggningar 
som redogjorts för enligt § 16. Ansökan om fastighetsbildningsåtgärder ska ske snarast möjligt efter 
att Överlåtelseavtal tecknats mellan Parterna.  

§ 18 ANSVAR FÖR GENOMFÖRANDE AV ALLMÄN PLATSMARK 

Kommunen ska vara huvudman för gata och övrig allmän platsmark, i enlighet med Detaljplanen, och 
svarar för att utföra och bekosta samtliga anläggningar inom allmän platsmark, innefattande bl.a. 
gator och parkområden. 

Kommunen ska utföra byggnationen av allmän platsmark i enlighet med den kommande 
Detaljplanens bestämmelser och intentioner samt ta hänsyn till det av Kommunen upprättade 
Kvalitets- och gestaltningsprogrammet för Kronandalen. 

§ 19 UTVECKLING AV BOLAGETS FÖRSLAG  

Vid utveckling och förändringar av Bolagets förslag under markanvisningstiden enligt Bilaga 2 och de 
överenskommelser på åtgärder som nedtecknats i Bilaga 3 krävs en dialog och avstämning gentemot 
Kommunen. Nya förutsättningar eller förändringar av särskild betydelse ska undertecknas av båda 
Parter för att sedan biläggas detta Avtal och utgöra underlag i den fortsatta processen, bl.a. vid 
ansökan om bygglov. 

Frågor berörande detta kommer att föras via projektledare för projekt Kronandalen. 

§ 20 EXPLOATERINGENS GENOMFÖRANDE 

Etapp 1 av Kronandalen kommer att exploateras av totalt sex byggherrar som ska exploatera varsitt 
bostadskvarter. Inom etappen ska även två stycken byggherregemensamma parkeringshus samt 
gemensamma kvartersgator anläggas av byggherrarna, samtidigt som Kommunen ska anlägga den 
allmänna platsmarken i området. Exploateringen av etapp 1 kommer därmed att ställa höga krav på 
samordning, samverkan och genomtänkta lösningar mellan Bolaget, Kommunen och övriga 
byggherrar. Det är därmed angeläget att samtliga aktörer inom etapp 1 verkar för att samarbeta och 
hålla en ständigt aktuell dialog. 
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För planering av exploateringens genomförande ska det bildas en särskild projektgrupp, 
”Projektgruppen”, där Kommunen, Bolaget och övriga byggherrar som ska exploatera inom etapp 1 
ska delta med representant för respektive aktör. Respektive Part ska utse de personer som ska ingå i 
Projektgruppen. Projektgruppen ska utses så snart detta Avtal blivit tecknat. Respektive Part står för 
sina kostnader för medverkan i Projektgruppen.  

Projektgruppen ska ha ansvaret för frågor kopplade till exploateringens genomförande innefattande 
frågor kring logistik, kommunikation, information och samordning för exempelvis avfallshämtning, 
leveranser, bilpool etc.  Projektgruppen ska, genom samordningsmöten, förbereda utbyggnationen 
av etapp 1 på sådant sätt att denna kan påbörjas så snart som möjligt efter att Detaljplanen vunnit 
laga kraft. 

Kommunens representant är sammankallande till startmöte för Projektgruppen varefter 
Projektgruppen själv utformar fortsatta arbetsformer. 

Bolaget ska medverka på samordningsmöten inför och under byggskedet. 

§ 21 MEDVERKANDE ARKITEKT 

Bolaget förbinder sig att fortsätta arbetet med nuvarande arkitekt i projektet fram till inlämnande av 
bygglov. 

§ 22 TIDPLAN FÖR PROJEKTETS GENOMFÖRANDE  

Bolaget har upprättat en översiktlig genomförandeplan som redovisar planeringen av hela 
exploateringen där, projektering, bygglovprocess, säljprocess/förmedling, byggstart, uppförandet av 
byggnader och genomförandet av exploateringen i övrigt redovisas tidsmässigt. Bolaget ska arbeta 
med projektet enligt tidplanen, se Bilaga 4. Tidplanen ska revideras i samband med tecknande av 
Överlåtelseavtalet.  

§ 23 GENOMFÖRANDE- OCH MARKÖVERLÅTELSEAVTAL 

Denna markanvisning ger Bolaget en förhandsrätt att förvärva Markanvisningsområdet med 
äganderätt och Parterna har för avsikt att träffa avtal om genomförande och marköverlåtelse efter 
att Detaljplanen vunnit laga kraft, dock senast 2018-12-31. 

Genomförande- och marköverlåtelseavtalet ska reglera överlåtelse av Markanvisningsområdet samt i 
övrigt bygga vidare på detta Avtal och reglera genomförandefrågor som i nuläget inte kan hanteras. 

§ 23 A. Villkor för träffande av Genomförande- och marköverlåtelseavtal 

Bolagets rätt att förvärva Markanvisningsområdet gäller förutsatt att villkoren i detta 
markanvisningsavtal uppfylls och förutsatt att Luleå kommunfullmäktige antar Detaljplanen och att 
beslutet vinner laga kraft samt att Bolaget beviljats bygglov och att beslutet vunnit laga kraft.  

§ 23 B. Överlåtelse  

Tillträde sker enligt överenskommelse mellan parterna i överlåtelseavtalet. 

Överlåtelseavtalets giltighet kommer att villkoras med en byggnationsskyldighet som innebär att det 
åligger Bolaget att påbörja byggnation i väsentlig omfattning inom det överlåtna området inom 2 år 
från tillträdesdagen. 
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För uppförande av gemensamt parkeringshus ska kommande anläggningsbeslut följas.  

§ 23 C. Markpris/köpeskilling 

Markpriset vid försäljning av mark inom Kronandalen för bostäder, kontor och övriga ändamål ska 
utgöra 1750 kr per kvadratmeter BTA enligt bygglov. Detta pris innefattar inte ytor för 
parkeringsanordningar för bil och cykel, då dessa markområden ska överlåtas utan ersättning. 

Bolaget ska, på tillträdesdagen, erlägga köpeskilling för förvärv av Markanvisningsområdet.  

§ 23 D. Lagfart 

Bolaget svarar för att ansöka om lagfart och svarar för därmed förenliga kostnader.  

§ 24 HÄVNING AV AVTALET 

Parterna är överens om att Kommunen äger rätt att häva Avtalet och omedelbart återta 
markanvisningen om det är uppenbart att Bolaget inte avser eller förmår att genomföra projektet i 
den takt eller på det sätt som avsågs vid Avtalets träffande och enligt upprättad tidplan (mindre 
avvikelser från tidplanen kan accepteras), eller i övrigt inte kan tillgodose de krav som ställts upp i 
detta Avtal. 

Bolaget är införstått med att en hävning av avtalet och återtagen markanvisning inte ger Bolaget 
någon rätt till ersättning för nedlagda kostnader eller kompensation på annat sätt. 

§ 25 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 

Ändringar och tillägg till detta Avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter. 

§ 26 ÖVERLÅTELSE AV AVTALET 

Bolaget äger inte rätt att överlåta detta Avtal till annan part utan Kommunens skriftliga medgivande.  

Kommunen äger rätt att vid kommande marköverlåtelse begära moderbolagsborgen eller 
motsvarande ansvarsförpliktelse av SHH Bostad AB för de åtaganden som följer med erhållandet av 
mark och genomförande av projektet. 

§ 27 TVIST 

Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta Avtal ska avgöras av allmän svensk domstol enligt 
gällande svensk rätt.  

§ 28 AVTALSEXEMPLAR 

Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav Parterna tagit var sitt.  
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UNDERSKRIFTER 

För LULEÅ KOMMUN   

Ort……………………………….   

Datum…………………………..   

 

_____________________________  
Anna Lindh Wikblad 
Chef för Kvalitet & Samhällsutveckling   
  

 

 

För SHH Projekt nr 45 AB   

Ort……………………………….   

Datum…………………………..   

 

_____________________________ _______________________  
Namn Efternamn  Namn Efternamn   
Titel   Titel   
 

 

 

För SHH Bostad AB    

Ort……………………………….   

Datum…………………………..   

 

_____________________________ _______________________  

Namn Efternamn  Namn Efternamn   

Titel   Titel    
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Bilagor: 

Bilaga 1 Karta över Markanvisningsområdet 

Bilaga 2 Bolagets förslag till utformning av kvarteret, innefattande illustration/situationsplan 
osv 

Bilaga 3 Överenskommelse om utformning och gestaltning för exploatering av Kvarter D  

Bilaga 4 Tidplan för projektets genomförande 
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  Bilaga 1 till markanvisningsavtal  

                               Kvarter D, Kronandalen 

 

 

KARTA ÖVER MARKANVISNINGSOMRÅDET 

KVARTER D 

del av Kronan 1:1  

 

 

 
Kartbild granskningshandling för detaljplan Kronandalen SBF 2015/1868 

 

 

BLÅTT markerat område, D  = Kvarter för bostäder  

GRÖNT markerat område, De = Gemensamt parkeringshus Kvarter D och E 
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KVARTER D - KRONANDALEN
Kvarteret ligger i en södervänd sluttning utmed en av de nya
lokalgatorna efter avfarten från Kronanvägen. Kvarteret
innehåller bostäder och ett parkeringshus i 4 våningar. Detta
förslag visar i ett första steg disposition av tomten.

ANTAL LGH	  	 	 65 st
ANTAL PARKERINGAR		 ca 104 st	
ANTAL CYKLAR 	 	 ca 165 st

KVARTERET
Bostadsbyggnaderna möter kvarterets olika sidor på
olika sätt. Mot lokalgatan i väster med förgårdsmark med plats
både för entrétrappor, ramper och planteringar. Mot söder med
utrymme för lägenheternas uteplatser och mot öster direkt i
tomtgräns.

Kvarteret är genombrutet och ger möjlighet till flera siktlinjer och
passager mot omgivande gator, gång- och cykelvägar, skidspår
och naturmark.

P-huset placeras på tomtens norra del med infart
och entré från lokalgatan. Den första våningen ligger i
soutterräng. Förslaget visar på möjligheten att placera P-huset
delvis utanför tomtgränsen. Det skulle på så sätt rymma
erforderligt antal p-platser och samtidigt lämna bra utrymme på
tomten för bostäderna och gården.

BOSTÄDER
Byggnad 1 - 5  innehåller vardera 1 trapphus med lägenheter i
varierande storlekar, 1 - 4 rok. Alla lägenheter har balkong eller
uteplats. Lägenhetsförråd finns i lägenheter och barnvagns-,
cykel- och rullstolsförråd placeras i entréplan och på gård. På
vindsvåningar finns fläktrum och extra möjligheter till förråd för
de boende.

MILJÖRUM
Miljörummet ligger i bottenvåningen av byggnad 2, i kvarterets
södra hörn. Det nås tillgängligt för de boende och i markplan
utan nivåskillnad för tömning. Miljörummet är väl synligt genom
de större fönstren mot gatan.

UTEMILJÖ
På gården finns plats för både lek och umgänge.
Utmed p-husets södersida planeras för skyddade södervända
nischer inredda med sittgrupper. Genom en lite bredare
gångväg ges plats för tillgänglig angöring och parkeringsplats
för de inre byggnaderna i kvarteret.

EKOSYSTEMTJÄNSTER
Exempel på ekosystemtjänster som planeras:
- Solceller (omfattning utreds i kommande skede)
- Sedumtak på parkeringshus
- Fågelholkar på parkeringshusets södervända fasad
- Trädplantering på gård
- Vallboden som uppförs i delvis återanvänt material
- Virke från några träd som fälls återanvänds som sittbänkar

SITUATIONSPLAN

MORGONSOLKVÄLLSSOL

Underlag för förslagets höjdsättning av byggnader utgörs av
kommunens förslag till höjdsättning av den nya lokalgatan.
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UTOMHUSBELYSNING

Utomhusbelysning:
Armatur "Tall" Ateljé Lyktan, designat ljus Jan och Hans Forsmark

Inspirationsbild
Infälld belysning i stödmur

Inspirationsbild
Utomhusbelysning som ger skuggspel
från gårdens träd

Inspirationsbild
Integrerad belysning i lekutrustning

Inspirationsbild
Ljusskulpturer av Monika Gora
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BETNUMMERHANDLÄGGARERITAD/KONSTR AVUPPDRAG NR

SKALA

ANSVARIG

DATUM
FÖRSLAGSHANDLING

Kvarter D, Kronandalen, LULEÅ

PLANER PARKERINGSHUS
M Hedensjö

SHH1 0087

1:400

A-40.1-10

REV

CL/ER

2016.11.29

+18,500
28 P-PLATSER

FRD
A 11 m2

TRAPPHUS
A 33 m2

FRD
A 12 m2

8,33 %

16,67 %

16,67 %

8,33 %

+21,500
24 P-PLATSER

TRAPPHUS
A 23 m2

FRD
A 11 m2

8,33 %

16,67 %

16,67 %

8,33 %

+24,500
26 P-PLATSER

TRAPPHUS
A 23 m2

8,33 %

16,67 %

16,67 %

8,33 %

+27,500
26 P-PLATSER

TRAPPHUS
A 23 m2

8,33 %

16,67 %

16,67 %

8,33 %

SKALA 1:400

0 5 10 15 20 30 40
METER

N

PLAN 1, ENTRÉ

PLAN 2

PLAN 3

PLAN 4

PARKERINGSHUS
Totalt ca 104 p-platser

Fördelning p-platser:
52 p-platser Heimstaden (plan 1 och 2)
52 p-platser SHH (plan 3 och 4)

P-tal SHH: 0,8

Totalt ca 34 kvm förråd

BTA ca 4 310 kvm

MORGONSOLKVÄLLSSOL

134



BETNUMMERHANDLÄGGARERITAD/KONSTR AVUPPDRAG NR

SKALA

ANSVARIG

DATUM
FÖRSLAGSHANDLING

Kvarter D, Kronandalen, LULEÅ

SEKTIONER; BOSTÄDER, PARKERINGSHUS
M Hedensjö

SHH1 0087

1:400

A-40.2-01

REV

CL/ER

2016.11.29

+20,95

+19,00
+18,00

+24,90

+27,85

+31,10

+23,90

+26,85

+30,10

+21,95

VIND
VIND

PLAN 4

PLAN 3

PLAN 2

ENTRÉPLAN

PLAN 4

PLAN 3

PLAN 2

ENTRÉPLAN

BYGGNAD 1 GÅRD BYGGNAD 5

FÖRGÅRDSMARK

LOKALGATA

TOMTGRÄNS

+18,50

+21,50

+24,50

+27,50

+18,00

+20,95

+23,90

+26,85

+30,20

C
a 

17
 5

00
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HISSTOPP

PLAN 4

PLAN 3

PLAN 2

ENTRÉPLAN

PLAN 4

PLAN 3
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PARKERINGSHUS GÅRD BYGGNAD 3

TOMTGRÄNS
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BETNUMMERHANDLÄGGARERITAD/KONSTR AVUPPDRAG NR

SKALA

ANSVARIG

DATUM
FÖRSLAGSHANDLING

Kvarter D, Kronandalen, LULEÅ

FASADER BOSTÄDER
M Hedensjö

SHH1 0087

1:400

A-40.3-01

REV

CL/ER

2016.11.29

+18,00

BYGGNAD 1 BYGGNAD 2PARKERINGHUS

Fasadutsnitt A-40.3-20:01

Ljuslykta

BYGGNAD 2 BYGGNAD 3 BYGGNAD 4

Fasadutsnitt A-40.3-20:02 Fasadutsnitt A-40.3-20:03

LjuslyktaSolceller

BYGGNAD 4 BYGGNAD 5 PARKERINGSHUS

SKALA 1:400

0 5 10 15 20 30 40
METER

GATUFASAD MOT VÄSTER

FASAD MOT SÖDER

FASAD MOT ÖSTER

FASADER

FASADER BOSTÄDER
Idén är att fasader och tak är täckta med profilerad plåt. Utsnitt i
fasad vid balkonger och trapphusentréer är i träpanel.
Balkonger är glasade mot gård och öppna indragna mot gatan.

LJUSLYKTOR
Mellanrummen mellan byggnad 1 och 2 och mellan byggnad 3
och 4 har portiker gestaltade som ljuslyktor. En transparent
skärmvägg med tak ger skydd och tar hand om mötet mellan
insida och utsida av kvarteret. Skärmväggen är ljussatt och
tänkt att lysa upp under den mörka årstiden.

HÄNVISNING
Se materialpalett A-40.3-20
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BETNUMMERHANDLÄGGARERITAD/KONSTR AVUPPDRAG NR

SKALA

ANSVARIG

DATUM
FÖRSLAGSHANDLING

Kvarter D, Kronandalen, LULEÅ

FASADER BOSTÄDER MOT GÅRD
M Hedensjö

SHH1 0087

1:400

A-40.3-02

REV

CL/ER

2016.11.29

+16,80
+18,00

+19,00

+17,40

+19,00

+21,95

+24,90

+27,85

+31,10

Ljuslykta Ljuslykta

PLAN 4

PLAN 3

PLAN 2

ENTRÉPLAN

VIND

BYGGNAD 5

BYGGNAD 4

BYGGNAD 3 BYGGNAD 2
LOKALGATA 1

+19,00
+18,00

Ljuslykta

BYGGNAD 5 BYGGNAD 4

+17,40

+20,35

+23,30

+26,25

+29,50

+18,00+17,40
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PLAN 4

PLAN 3

PLAN 2

ENTRÉPLAN

VIND

BYGGNAD 2 BYGGNAD 1

SKALA 1:400
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GÅRDSFASAD MOT VÄSTER

GÅRDSFASAD MOT ÖSTER
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BETNUMMERHANDLÄGGARERITAD/KONSTR AVUPPDRAG NR

SKALA

ANSVARIG

DATUM
FÖRSLAGSHANDLING

Kvarter D, Kronandalen, LULEÅ

FASADER PARKERINGSHUS
M Hedensjö

SHH1 0087

1:400

A-40.3-10

REV

CL/ER

2016.11.29

PARKERINGSHUS BYGGNAD 1

+18,50 +18,00 +18,00
+19,00

Fågelholkar

PARKERINGSHUSLOKALGATA 1

+19,50

LOKALGATA 1PARKERINGSHUS

Sedumtak

PARKERINGSHUS GC-VÄGBYGGNAD 5

SKALA 1:400

0 5 10 15 20 30 40
METER

FASAD MOT NORDVÄST FASAD MOT SÖDER

FASAD MOT NORRFASAD MOT ÖST

FASADER
FASADER PARKERINGSHUS
Ett system med träribbor bildar fasad på parkeringshuset.
Träribbor är tänkta i olika dimensioner som på så sätt skapar
variation i fasaden. Mot söder och bostadsgården finns
indragna skyddade sittplatser med väggar klädda i träpanel,
tänkta för soliga vårvinterdagar eller regniga sommardagar.
Parkeringshusets fasad mot gården passar också bra för
placering av fågelholkar.

HÄNVISNING
Se materialpalett A-40.3-20
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BETNUMMERHANDLÄGGARERITAD/KONSTR AVUPPDRAG NR

SKALA

ANSVARIG

DATUM
FÖRSLAGSHANDLING

Kvarter D, Kronandalen, LULEÅ

MATERIAL- KULÖRBESKRIVNING
M Hedensjö

SHH1 0087

1:50

A-40.3-20

REV

CL/ER

2016.11.29

+18,00

SKALA 1:50

0 1 2 5
METER

Träparti i ek

Entréparti i ek

Skärmtak i plåt likt fasad

Trappa i markbetong

Inglasade balkonger

Galvaniserade balkongräcken

Inglasade balkonger

Balkongräcken i glas

Träparti i ek

FASADUTSNITT 01
ENTRÉPARTI

FASADUTSNITT 02
INGLASAD BALKONG

FASADUTSNITT 03
INDRAGEN OCH INGLASAD BALKONG

RAL-kulör plåt, fasad och tak byggnad 1 RAL-kulör plåt, fasad och tak byggnad 2 och 3 RAL-kulör plåt, fasad och tak byggnad 4 och 5

Sinuskorrigerad fasad- och takplåt

Partier i ek vid entréer och indragna balkonger

RAL-kulör fönsterkarmar Galvaniserade balkongräcken
Trappor, ramper,
stödmurar på gård i betong

Räcken i glas vid indragna
balkonger

Återvunnen träfasad Vallabod

MATERIALPALETT BOSTÄDER

MATERIALPALETT PARKERINGSHUS

Inspirationsbild träfasad Inspirationsbild träfasad

Sedumtak
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BETNUMMERHANDLÄGGARERITAD/KONSTR AVUPPDRAG NR

SKALA

ANSVARIG

DATUM
FÖRSLAGSHANDLING

Kvarter D, Kronandalen, LULEÅ

VOLYM
M Hedensjö

SHH1 0087 A-49.0-01

REV

CL/ER

2016.11.29
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BETNUMMERHANDLÄGGARERITAD/KONSTR AVUPPDRAG NR

SKALA

ANSVARIG

DATUM
FÖRSLAGSHANDLING

Kvarter D, Kronandalen, LULEÅ

VOLYM
M Hedensjö

SHH1 0087

1:100

A-49.0-02

REV

CL/ER

2016.11.29
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 Bilaga 3 till markanvisningsavtal  
                                                                                                              Kvarter D, Kronandalen 

  

ÖVERENSKOMMELSE OM UTFORMNING OCH GESTALTNING 
FÖR EXPLOATERING AV KVARTER D  

PROJEKT KRONANDALEN 

del av Kronan 1:1  

 

Denna överenskommelse (”Överenskommelsen”) har träffats mellan: 

(1) Luleå kommun, org nr 212000-2742 
Box 50001 
973 21 Luleå, (”Kommunen”); och 

(2) SHH Projekt nr 45 AB, org nr 559085-5762 
c/o SHH Bostad AB 
Kammakargatan 7 
111 40 Stockholm (”Bolaget”) 
 

Kommunen och Bolaget benämns nedan var för sig ”Part” och gemensamt ”Parterna”. 
 
BAKGRUND OCH SYFTE 
Bolaget har, enligt separat markanvisningsavtal, anvisats mark för exploatering av bostadskvarter D 
inom etapp 1 Kronandalen. En förutsättning för markanvisningen är att Parterna är överens om 
ambition och kvalitetsnivå för den byggnation som ska planeras inom kvarteret.  

Denna Överenskommelse redovisar det som Parterna kommit överens om under den dialogprocess 
som hittills genomförts och utgör ett komplement till Bolagets förslag till utformning enligt Bilaga 2 
till markanvisningsavtalet samt till markanvisningsavtalet i övrigt. Överenskommelsen syftar till att 
säkerställa ambitionsnivån för exploatering av etapp 1 Kronandalen och redovisar de åtaganden som 
Bolaget gjort kring gestaltning, hållbarhet m.m. utifrån KGP och Vision Luleå 2050s riktlinjer och 
intentioner. 

§ 1 MÖTESPLATSER 

Bolagets åtaganden 
Bolaget ska anordna följande gemensamma funktioner: vallabod, miljörum, parkeringshus och 
cykelrum. 

§ 2 GÅRDAR OCH ENTRÉER 

Bolagets åtaganden 
Bolaget ska anlägga en gård med god tillgänglighet som upplevs trygg genom att undvika 
nivåskillnader, ha tydliga ledstråk, vara överblickbar och bra belyst samt minimera funktioner som 
medför fordonskörning på gården. 

Bolaget ska anordna lekytor och sittplatser samt vallabod. 

Bolaget ska anlägga sedumtak på garaget och vallaboden, undvika hårdgjorda ytor och istället ha 
grus eller armerat gräs samt plantera träd. 
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 Bilaga 3 till markanvisningsavtal  
                                                                                                              Kvarter D, Kronandalen 

  

Bolaget ska bygga entréer som ligger mot gatan och dessa ska vara genomgående. 

§ 3 BLANDNING 

Bolagets åtaganden  
Bolaget ska erbjuda Kommunen (stadsbyggnadsförvaltningen) att till marknadsmässigt pris köpa 5 % 
av lägenheterna. 

§ 4 BYGGA  

Bolagets åtaganden 
Bolaget ska delta i utvecklingsarbete avseende byggprocesser och byggtekniker.  

Bolaget ska enligt åtagande använda sig av Basta-registret. 

Bolaget ska genom bygget försöka skapa förutsättningar för och möjligheter till utbildning, praktik 
och arbete för grupper som har haft svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Kommunen 
(arbetsmarknadsförvaltningen) ska ge stöd i form av matchning och kontakter med 
arbetsförmedlingen för att hitta lämpliga lösningar. Detta sker i samverkan med ansvarig för bygget. 

§ 5 GESTALTNING/STADSMILJÖ 

Bolagets åtaganden 
Bolaget ska bygga varierad fasad i sinuskorrugerad plåt med inslag av trä. 

Bolaget ska bygga vallabod i återvunnet material. 

Bolaget ska bygga hus i 4 våningar med en variation i taklandskap med hjälp av topografin. 

Bolaget ska anlägga sedumtak på parkeringshuset samt vallaboden. 

Bolaget ska anlägga miljörum i bottenvåning mot lokalgata. 

Bolaget ska utforma parkeringshuset i huvudsak i enlighet med Bilaga 2 till markanvisningsavtalet, 
samt i övrigt utifrån KGP:s riktlinjer kring gestaltning och med anpassning till platsen.  

§ 6 RESURSANVÄNDNING 

Bolagets åtaganden 
Bolaget ska genom rutiner på tillverkningsfabrikerna återvinna och återanvända material under 
byggtiden.   

Bolaget ska installera anordning som redovisar förbrukning av el och varmvatten för hushållen.  

§ 7 ENERGI  

Bolagets åtaganden  
Bolagets förslag ska enligt åtagande vara ett lågenergihus och högst ha en energianvändning mellan 
75-90 kWh/m2. 

Bolaget ska ansluta sig till fjärrvärmenätet och installera laststyrning för att minimera förbrukningen.  

Bolaget ska utreda möjligheten att anlägga solceller. 
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 Bilaga 3 till markanvisningsavtal  
                                                                                                              Kvarter D, Kronandalen 

  

Bolaget ska tillse att husets energianvändning dokumenteras och redovisas en tid efter inflyttning. 

§ 8 MOBILITET  

Bolagets åtaganden 

Bolaget ska ordna motorvärmaruttag som kan konverteras till laddplatser för elfordon samt upprätta 
bilpool i samverkan. 

Bolaget ska utföra cykelrum i markplan samt väderskyddad parkering på gård. 

Bolaget ska uppnå ett p-tal på 2,5 cykelplatser per bostad. 

Bolaget ska uppföra ett gemensamt parkeringshus inom grönmarkerat område ”De”, enligt Bilaga 1, i 
samverkan med byggherre i angränsande kvarter E, Heimstaden.  

Bolaget ska anordna bilparkering till ett maximalt p-tal på 0,7 parkeringsplatser per lägenhet, exkl. 
platser för bilpool.   

§ 9 SAMVERKAN OCH INFLYTANDE  

Bolagets åtaganden  
Bolaget ska föra en dialog med boende genom månadsbrev till köpare av bostadsrätter samt genom 
byggvisningar och informationsträffar. 
  
§ 10 POLICY/STRATEGIER FÖR SOCIALT, ETISKT OCH MILJÖMÄSSIGT ANSVARSTAGANDE 

Bolagets åtaganden 
Bolaget ska ha policys för socialt, etiskt och miljömässigt ansvarstagande. 

Bolaget har en hållbarhetsansvarig som driver företagets utveckling och ska vara ett kunskapsstöd. 

Projektet ska enligt åtagande följa Miljöbyggnad Silver eller Svanen utan att certifieras. 

Bolaget ska anlita en certifierad sakkunnig inom tillgänglighet (TIL) vid projektering av bebyggelsen.  
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 Bilaga 3 till markanvisningsavtal  
                                                                                                              Kvarter D, Kronandalen 

  

UNDERSKRIFTER 

För LULEÅ KOMMUN   

Ort……………………………….   

Datum…………………………..   

 

_____________________________  
Anna Lindh Wikblad 
Chef för Kvalitet & Samhällsutveckling   
  

 

 

 

För SHH Projekt nr 45 AB   

Ort……………………………….   

Datum…………………………..   

 

_____________________________ _______________________  
Namn Efternamn  Namn Efternamn   
Titel   Titel   
 

 

 

 

För SHH Bostad AB   

Ort……………………………….   

Datum…………………………..   

 

_____________________________ _______________________  
Namn Efternamn  Namn Efternamn   
Titel   Titel   
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DATUM 16-12-13

Aktivitet Ansvarig Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Detaljplan LK
Infrastruktur LK
Tillträde LK/SHH
Bygglov SHH
Försäljning SHH
Produktion SHH
Inflyttning SHH

LK	=	Luleå	kommun
SHH	=	SHH	Bostad

201920182017
TIDSPLAN	KRONANDALEN
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LULEÅ KOMMUN ANVISNING 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-02-08

 
2017/188-3.1.2.2

Ewa Andersson Hjälte

Markanvisning till Heim Kronan 1 i Luleå AB på del av 
Kronan 1:1
Ärendenr 2017/188-3.1.2.2

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att Heim Kronan 1 i Luleå AB, dotterbolag 

till Heimstaden Projektutveckling AB, erhåller markanvisning för 
byggande av ca 70 bostäder i flerbostadshus och 8 radhus inom 
Kronandalen etapp 1 i enlighet med bifogat markanvisningsavtal.

2. Markanvisningen ska gälla till 2018-12-31.
3. Bostäderna i flerbostadshusen ska upplåtas med bostadsrätt och 

radhusen med äganderätt alternativt bostadsrätt.
4. Fem radhus ska erbjudas den kommunala tomtkön.
5. Chefen för kvalitet & samhällsutveckling ges rätt att underteckna 

markanvisningsavtalet inklusive eventuella tillägg enligt § 19 i samma 
avtal samt efterföljande köpehandlingar.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har under våren 2016 påbörjat ett markanvisningsförfarande av 
etapp 1 på Kronandalen. Hela etappen som ligger i den norra delen av 
Kronandalen har planerats för ca 420 bostäder. Etappen har delats upp i sex 
olika kvarter enligt kartan nedan. Markanvisningsprocessen har genomförts 
genom ett jämförelseförfarande där sex byggaktörer har valts ut för en fortsatt 
dialog med kommunen om ambitioner och kvaliteter utifrån Vision Luleå 
2050 och Kvalitets- och Gestaltningsprogrammet för Kronandalen. Parallellt 
med markanvisningsprocessen håller en detaljplan för området på att tas fram 
där målet är att skapa förutsättningar för en attraktiv och hållbar stadsdel med 
stadsmässig karaktär och god arkitektur. Detaljplanen kommer att utformas 
med viss flexibilitet för att tillåta en utveckling av området under en längre 
tid.

För att säkerställa kommunens ambitionsnivå för den nya stadsdelen i det 
färdiga projektet har det i markanvisningsförfarandet och under 
dialogprocessen fokuserats på ett antal hållbarhetsaspekter och 
gestaltningsfrågor. De överenskommelser som träffats har inarbetats i förslag 
till markanvisningsavtal. Strävan har varit att bygga med stor andel trä, tegel 
och sten, att hitta samverkanslösningar för parkering, ekosystemtjänster 
såsom t ex gröna tak, mobilitetstjänster i form av bilpool eller erbjudande av 
lådcyklar. 
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LULEÅ KOMMUN ANVISNING 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-02-08

 
2017/188-3.1.2.2

Ewa Andersson Hjälte

Som en del i kommunens ansvar för bostadsförsörjningen har avtal träffats om 
att 5 % av bostäderna ska erbjudas kommunen för särskilda gruppers behov. 
Vid utförande av projektet ska byggherren skapa förutsättningar till 
utbildning, praktik och arbete för grupper som har svårt att ta sig in på 
arbetsmarknaden. För planering av etappens genomförande ska en särskild 
projektgrupp med representanter från respektive byggherre och kommunens 
projektledare bildas. Enligt avtalet framgår att vid större förändringar av 
bolagets förslag krävs samråd och skriftligt tillägg med kommunen.

Heimstaden Projektutveckling AB är en av de sex utvalda byggaktörerna. 
Bolagets förslag avser flerbostadshus om ca 70 bostäder som upplåts med 
bostadsrätt och 8 radhus med ägande- eller bostadsrätt. Förslaget har en tydlig 
hållbarhetsprofil med bland annat användning av trä i såväl stomme som 
fasad och fokus på gårdslokal med gemensamma aktiviteter för de boende. 
Förslaget innehåller inslag av både sedumtak och torvtak. Bolaget har begärt 
att markanvisningen ställs på dotterbolaget Heim Kronan 1 i Luleå AB.
 
Kvalitet & samhällsutveckling föreslår i samråd med stadsbyggnads-
förvaltningen att Heim Kronan i Luleå AB erhåller markanvisning till del av 
Kronan 1:1 i enlighet med förslag till markanvisningsavtal. Vidare föreslås att 
chefen för kvalitet & samhällsutveckling ges rätt att underteckna 
markanvisningsavtalet inklusive eventuella tillägg enligt 19 § samma avtal 
samt efterföljande köpehandlingar.

Beslutsunderlag
Förslag till markanvisningsavtal med bilagor 1-4

Ewa Andersson Hjälte
Strateg, mark och exploatering

Beslutet skickas till
Heim Kronan i Luleå AB
Kvalitet & samhällsutveckling
Stadsbyggnadsförvaltningen
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MARKANVISNINGSAVTAL 

Del av Kronan 1:1  

Projekt Kronandalen i Luleå kommun 

 

Detta markanvisningsavtal (”Avtalet”) har träffats mellan: 

(1) Luleå kommun, org nr 212000-2742 
Box 50001 
973 21 Luleå, (”Kommunen”); och 

(2) Heim Kronan 1 i Luleå AB, org nr 559078-1463 
Box 177 
574 22 Vetlanda 
(”Bolaget”) 
 

Kommunen och Bolaget benämns nedan var för sig ”Part” och gemensamt ”Parterna”. 
 
BAKGRUND  
 
Kommunen har påbörjat detaljplanearbete, genom förslag till detaljplan för del av Kronan, del av 
Kronan 1:1 samt Kronan 1:5, ”Detaljplanen”, för att möjliggöra för exploatering och utveckling av 
den nya stadsdelen Kronandalen i Luleå, med målet att skapa förutsättningar för bl.a. en attraktiv 
och hållbar stadsdel med stadsmässig karaktär och god arkitektur. Detaljplanen avser att tillåta en 
utveckling under en längre tid, där området som helhet kommer att byggas ut i etapper under 10-15 
år framöver. Detaljplanen beräknas kunna antas under juni 2017.  

Kommunen har under våren 2016 gått ut med en inbjudan till intresseanmälan för markanvisning av 
etapp 1 av Kronandalen. Etapp 1 omfattar totalt ca 420 bostäder med en yta om totalt ca 45 000 kvm 
BTA samt 2 parkeringshus omfattande ca 250 p-platser. Av de inkomna förslagen har Bolaget utsetts 
som en av sex byggherrar som ska tilldelas markanvisning för ett av sex bostadskvarter i etapp 1. 
Markanvisningen har genomförts genom dialog mellan Parterna och detta Avtal ansluter till och 
kompletterar det som framkommit under denna dialog. 

Genom markanvisningen ska Bolaget i samverkan med Kommunen och etappens övriga fem 
byggherrar utveckla och gestalta Kronandalen etapp 1 i enlighet med den kommande Detaljplanen 
samt Kvalitets- och gestaltningsprogrammet för Kronandalen, ”KGP” och Program till Vision Luleå 
2050s riktlinjer och intentioner som Bolaget tagit del av.  

§ 1 SYFTE MED MARKANVISNINGEN  

Syftet med detta Avtal är att för Bolaget reservera anvisat markområde, se § 4, och att föreskriva de 
villkor och förutsättningar som gäller för utbyggnad av det anvisade markområdet. Bolaget erhåller 
genom detta Avtal en rätt att förvärva det aktuella markområdet av Kommunen och Parterna har för 
avsikt att teckna ett Genomförande- och marköverlåtelseavtal, ”Överlåtelseavtalet”, så snart 
villkoren i detta markanvisningsavtal är uppfyllda.  

Bolaget ska under markanvisningstiden planera och förbereda exploatering av det anvisade 
markområdet genom att påbörja förberedande projektering och övriga förberedelser och åtgärder 
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som är nödvändiga för projektets genomförande, för att uppnå villkoren för kommande byggnation 
av det tilldelade kvarteret i enlighet med detta Avtal och för att, när Detaljplanen vunnit laga kraft, 
kunna påbörja byggnation inom det område som markanvisats. 

§ 2 VILLKOR FÖR AVTALETS GILTIGHET  

Markanvisningsavtalet är giltigt när Kommunstyrelsen i Luleå kommun beslutat att godkänna avtalet 
och båda parter undertecknat. Parterna är införstådda med att föreslagen bostadsbyggnation prövas 
genom detaljplanen för aktuellt område. Några byggrätter kan därmed inte garanteras förrän 
detaljplanen antagits och vunnit laga kraft. Efter att detaljplanen vunnit laga kraft kommer parterna 
att teckna ett överlåtelseavtal om förutsättningar för detta är uppfyllda, se § 23 A i avtalet.  

Om detaljplanen inte vinner laga kraft kommer parternas mellanhavanden och 
markanvisningsavtalets giltighet att upphöra. Parterna svarar för sina respektive nedlagda kostnader 
och någon ersättningsskyldighet föreligger inte för någondera part.  

§ 3 AVTALSTID 

Detta markanvisningsavtal gäller från tiden för Avtalets undertecknande och fram till dess att 
Överlåtelseavtal har träffats mellan Parterna, dock längst tom 2018-12-31.  

I de fall särskilda skäl finns, tex att detaljplanearbetet fördröjs, kan detta Avtal komma att förlängas. 
En eventuell förlängning ska skriftligen tilläggas detta Avtal.  

§ 4 MARKANVISNINGSOMRÅDE 

Bolaget tilldelas härmed, för byggande av bostäder och för uppförande av gemensamt parkeringshus, 
markanvisning, innefattande ett område av fastigheterna Kronan 1:1,  ”Markanvisningsområdet”. 

Den del av Markanvisningsområdet ”E” som avser område för byggande av bostäder har markerats 
med blå färg på karta, Bilaga 1.  

Den del av Markanvisningsområdet ”Ed” som avser uppförande av gemensamt parkeringshus har 
markerats med grön färg på karta, Bilaga 1.  

Den del av Markanvisningsområdet som avser området ”Ed” ska uppföras gemensamt med annan 
part, på sätt som beskrivs nedan under Samverkanslösningar i § 16.  

Bolaget är medvetet om att Markanvisningsområdets gränser samt byggrätten för 
Markanvisningsområdet kan komma att justeras under detaljplanearbetets gång. Gränsernas exakta 
läge och maximal byggrätt kommer att fastläggas i enlighet med Detaljplanen, när denna vunnit laga 
kraft. 

§ 5 EXPLOATERING AV MARKANVISNINGSOMRÅDET 

Bolaget ska utföra och bekosta utbyggnad av samtliga byggnader och anläggningar inom 
kvartersmark. Bolaget ska anpassa utbyggnation av Markanvisningsområdet mot projekterade höjder 
för angränsande allmän platsmark och infrastruktur. 

Bolaget ska planera exploatering av Markanvisningsområdet i den omfattning som framgår av 
”Bolagets förslag till utformning av kvarteret” enligt Bilaga 2. 
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Bolaget ska även planera exploatering av Markanvisningsområdet i enlighet med, mellan Parterna 
träffad, Överenskommelse om utformning och gestaltning, ”Överenskommelsen”, enligt Bilaga 3. 
Överenskommelsen redovisar det som Parterna kommit överens om under den dialogprocess som 
hittills genomförts och utgör ett komplement till Bolagets förslag till utformning av kvarteret, enligt 
Bilaga 2 samt till markanvisningsavtalet i övrigt. Överenskommelsen syftar till att säkerställa 
ambitionsnivån för exploatering av etapp 1 Kronandalen och redovisar de åtaganden som Bolaget 
gjort kring gestaltning, hållbarhet m.m. utifrån KGP och Vision Luleå 2050s riktlinjer och intentioner. 

Parterna är införstådda med att förslaget enligt Bilaga 2 samt åtgärderna enligt Bilaga 3, kan komma 
att utvecklas under markanvisningstiden i enlighet med § 19 nedan. 

§ 6 TILLTRÄDE TILL MARKANVISNINGSOMRÅDET 

Tillträde till Markanvisningsområdet regleras i kommande Överlåtelseavtal. Innan dess får Bolaget 
inte ta i anspråk Markanvisningsområdet för byggnation. 

Bolaget tillåts dock att under markanvisningstiden enligt detta Avtal beträda Markanvisningsområdet 
för erforderliga förberedande undersökningar, mätningar, osv.  

Sker inte förvärv av Markanvisningsområdet i enlighet med syftet med detta Avtal ska Bolaget på 
egen bekostnad återställa Markanvisningsområdet om kommunen så begär.   

§ 7 UNDERSÖKNINGAR OCH UTREDNINGAR INOM KVARTERSMARK 

Kommunen har under detaljplanearbetet tagit fram en rad undersökningar för området, bl.a. 
geoteknisk undersökningsrapport och miljöteknisk utredning. Bolaget har tagit del av samtliga dessa 
utredningar.  

Bolaget svarar för att ta fram och bekosta övriga nödvändiga undersökningar och utredningar, inom 
kvartersmark, och samtliga projekteringsåtgärder som krävs för att kunna bebygga 
Markanvisningsområdet.  

Om förvärv av Markanvisningsområdet inte sker svarar Bolaget för nedlagda kostnader för sina 
gjorda utredningar och förberedande åtgärder enligt ovan. 

I det fall Kommunen så begär ska Bolaget överlämna resultat av gjorda utredningar till Kommunen, 
mot ersättning för nedlagda kostnader.   

§ 8 DETALJPLANEKOSTNADER 

Bolaget ska erlägga planavgift i samband med bygglov i enlighet med vid ansökningstillfället gällande 
plantaxa.   

§ 9 GATUKOSTNADSERSÄTTNING 

I priset för den kommande marköverlåtelsen ingår den på den blivande fastigheten belöpande 
gatukostnadsersättningen, avseende gator och allmänna platser med tillhörande anordningar, enligt 
Detaljplanen. Detta gäller dock inte ersättning för kommande förbättringsarbeten eller nyanläggning 
av gata och annan allmän plats med tillhörande anordningar i anslutning till den blivande fastigheten 
som kan komma att krävas i framtiden efter det att Detaljplanen genomförts.  
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§ 10 BYGGLOV 

Bolaget svarar för att ansöka om och bekosta bygglov, i enlighet med gällande bygglovtaxa, för 
byggnation inom Markanvisningsområdet. Att Bolaget beviljats bygglov och att beslutet vunnit laga 
kraft är en förutsättning för att Markanvisningsområdet sedan ska överlåtas till Bolaget.  

Bygglovsansökan ska, förutom med kommande detaljplan, stämma överens med Bilaga 2 och Bilaga 
3 enligt detta Avtal samt med, mellan Parterna tecknade, eventuella skriftliga tillägg till förslag och 
åtgärder i Bilaga 2 och Bilaga 3 som eventuellt framkommer under markanvisningstiden. 

§ 11 BULLERÅTGÄRDER  

Bolaget är medvetet om att Markanvisningsområdet är utsatt för buller från Bensbyvägen, men även 
från lokalgator inom stadsdelen, vilket kan medföra att byggnationen och den exteriöra 
boendemiljön behöver anpassas för att klara gällande bullernivåer.  

Bolaget ansvarar för och bekostar de bullerdämpande åtgärder som kan komma att krävas, för att 
klara gällande bullernivåer och ska i samband med bygglovsansökan skriftligen redovisa vilka 
bullerdämpande åtgärder som ska vidtas för att klara gällande bullernivåer.  

§ 12 VATTEN, AVLOPP OCH DAGVATTEN 

Bolaget ska ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Genom området kommer att 
finnas ett öppet dagvattensystem för fördröjning och rening av dagvatten. Bolaget ansvarar för att 
säkerställa lutningar inom sitt kvarter för hantering av dagvatten i enlighet med den för området 
tänkta lösningen. 

Samtliga lösningar för vatten, avlopp och dagvatten ska projekteras och anläggas i enlighet med Luleå 
kommuns projekteringsanvisningar.  

För området med radhus har kommunen förberett med anslutningar till respektive hus. Bolaget 
förbinder sig att ansluta respektive hus med egen servis i enlighet med detta.  

§ 13 ANLÄGGNINGS- och ANSLUTNINGSAVGIFTER  

Inom området finns teknisk infrastruktur för fjärrvärme, el, VA och fiber. 

Bolaget svarar för samtliga anläggnings- och anslutningsavgifter vilka ska erläggas separat till 
respektive leverantör enligt vid anslutningstillfället gällande taxa. 

§ 14 MARKENS SKICK 
 
Bolaget är medvetet om att markområdet tidigare utgjort del i militär anläggning. Inom området har 
bl.a. funnits interna nät för teknisk infrastruktur, såsom el, vatten, opto, fjärrvärme och signal. Dessa 
betraktas som i bruk fram till dess att de ersatts av den nya infrastruktur som Kommunen anlägger. 
För etapp 1 är detta planerat att ske hösten 2017. De ersatta ledningarna kommer dock att lämnas 
kvar i marken och Bolaget svarar för att riva och ta bort gamla anläggningar om det är nödvändigt för 
exploateringen.   

Området är sanerat vid kommunens övertagande efter den tidigare försvarsverksamheten och 
resultatet från markundersökningen går att läsa i den markmiljötekniska utredningen.  
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Om ytterligare sanering krävs för bostadsbyggnation står kommunen för kostnader förenade med 
detta. 

§ 15 ANTAL LÄGENHETER OCH UPPLÅTELSEFORM 
Bolaget ska, i enlighet med inlämnat förslag, Bilaga 2, uppföra totalt ca 70 lägenheter med 
bostadsrätt samt 8 st radhus med äganderätt/bostadsrätt. 

Bolaget ska erbjuda 60 % av radhusen till den kommunala tomtkön oavsett upplåtelseform, d.v.s. 5 st 
av radhusen eller bostadsrätterna till 5 st av radhusen. 

§ 16 SAMVERKANSLÖSNINGAR 
 
Parkeringshus  
Bolaget förbinder sig att i samverkan med byggherren för Kvarter D;  SHH,  finansiera och uppföra 
gemensamt parkeringshus inom område ”Ed”, markerat med grön färg på karta, Bilaga 1. 
Parkeringshuset ska inrättas som en gemensamhetsanläggning mellan parterna och kostnader för 
utförande och drift av anläggningen ska fördelas enligt anläggningsbeslut i lantmäteriförrättning.  

Gestaltning av anläggningen ska ske i enlighet med KGP.  

§ 17 FASTIGHETSBILDNING   

Kommunen ansvarar för ansökan om nödvändig fastighetsbildning för genomförande av kommande 
marköverlåtelse i enlighet med detta Avtal. För kostnad avseende avstyckning av kvartersmark svarar 
Kommunen medan Bolaget svarar för kostnader för inrättande av de gemensamhetsanläggningar 
som redogjorts för enligt § 16. Ansökan om fastighetsbildningsåtgärder ska ske snarast möjligt efter 
att Överlåtelseavtal tecknats mellan Parterna.  

§ 18 ANSVAR FÖR GENOMFÖRANDE AV ALLMÄN PLATSMARK 

Kommunen ska vara huvudman för gata och övrig allmän platsmark, i enlighet med Detaljplanen, och 
svarar för att utföra och bekosta samtliga anläggningar inom allmän platsmark, innefattande bl.a. 
gator och parkområden. 

Kommunen ska utföra byggnationen av allmän platsmark i enlighet med den kommande 
Detaljplanens bestämmelser och intentioner samt ta hänsyn till det av Kommunen upprättade 
Kvalitets- och gestaltningsprogrammet för Kronandalen. 

§ 19 UTVECKLING AV BOLAGETS FÖRSLAG  

Vid utveckling och förändringar av Bolagets förslag under markanvisningstiden enligt Bilaga 2 och de 
överenskommelser på åtgärder som nedtecknats i Bilaga 3 krävs en dialog och avstämning gentemot 
Kommunen. Nya förutsättningar eller förändringar av särskild betydelse ska undertecknas av båda 
Parter för att sedan biläggas detta Avtal och utgöra underlag i den fortsatta processen, bl.a. vid 
ansökan om bygglov. 

Frågor berörande detta kommer att föras via projektledare för projekt Kronandalen. 

§ 20 EXPLOATERINGENS GENOMFÖRANDE 

Etapp 1 av Kronandalen kommer att exploateras av totalt sex byggherrar som ska exploatera varsitt 
bostadskvarter. Inom etappen ska även två stycken byggherregemensamma parkeringshus samt 
gemensamma kvartersgator anläggas av byggherrarna, samtidigt som Kommunen ska anlägga den 
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allmänna platsmarken i området. Exploateringen av etapp 1 kommer därmed att ställa höga krav på 
samordning, samverkan och genomtänkta lösningar mellan Bolaget, Kommunen och övriga 
byggherrar. Det är därmed angeläget att samtliga aktörer inom etapp 1 verkar för att samarbeta och 
hålla en ständigt aktuell dialog. 

För planering av exploateringens genomförande ska det bildas en särskild projektgrupp, 
”Projektgruppen”, där Kommunen, Bolaget och övriga byggherrar som ska exploatera inom etapp 1 
ska delta med representant för respektive aktör. Respektive Part ska utse de personer som ska ingå i 
Projektgruppen. Projektgruppen ska utses så snart detta Avtal blivit tecknat. Respektive Part står för 
sina kostnader för medverkan i Projektgruppen.  

Projektgruppen ska ha ansvaret för frågor kopplade till exploateringens genomförande innefattande 
frågor kring logistik, kommunikation, information och samordning för exempelvis avfallshämtning, 
leveranser, bilpool etc.  Projektgruppen ska, genom samordningsmöten, förbereda utbyggnationen 
av etapp 1 på sådant sätt att denna kan påbörjas så snart som möjligt efter att Detaljplanen vunnit 
laga kraft. 

Kommunens representant är sammankallande till startmöte för Projektgruppen varefter 
Projektgruppen själv utformar fortsatta arbetsformer. 

Bolaget ska medverka på samordningsmöten inför och under byggskedet. 

§ 21 MEDVERKANDE ARKITEKT 

Bolaget förbinder sig att fortsätta arbetet med nuvarande arkitekt i projektet fram till inlämnande av 
bygglov. 

§ 22 TIDPLAN FÖR PROJEKTETS GENOMFÖRANDE  

Bolaget har upprättat en översiktlig genomförandeplan som redovisar planeringen av hela 
exploateringen där, projektering, bygglovprocess, säljprocess/förmedling, byggstart, uppförandet av 
byggnader och genomförandet av exploateringen i övrigt redovisas tidsmässigt. Bolaget ska arbeta 
med projektet enligt tidplanen, se Bilaga 4. Tidplanen ska revideras i samband med tecknande av 
Överlåtelseavtalet.  

§ 23 GENOMFÖRANDE- OCH MARKÖVERLÅTELSEAVTAL 

Denna markanvisning ger Bolaget en förhandsrätt att förvärva Markanvisningsområdet med 
äganderätt och Parterna har för avsikt att träffa avtal om genomförande och marköverlåtelse efter 
att Detaljplanen vunnit laga kraft, dock senast 2018-12-31. 

Genomförande- och marköverlåtelseavtalet ska reglera överlåtelse av Markanvisningsområdet samt i 
övrigt bygga vidare på detta Avtal och reglera genomförandefrågor som i nuläget inte kan hanteras. 

§ 23 A. Villkor för träffande av Genomförande- och marköverlåtelseavtal 

Bolagets rätt att förvärva Markanvisningsområdet gäller förutsatt att villkoren i detta 
markanvisningsavtal uppfylls och förutsatt att Luleå kommunfullmäktige antar Detaljplanen och att 
beslutet vinner laga kraft samt att Bolaget beviljats bygglov och att beslutet vunnit laga kraft.  

§ 23 B. Överlåtelse  

Tillträde sker enligt överenskommelse mellan parterna i överlåtelseavtalet. 

154



 

  

Överlåtelseavtalets giltighet kommer att villkoras med en byggnationsskyldighet som innebär att det 
åligger Bolaget att påbörja byggnation i väsentlig omfattning inom det överlåtna området inom 2 år 
från tillträdesdagen. 

För uppförande av gemensamt parkeringshus ska kommande anläggningsbeslut följas.  

§ 23 C. Markpris/köpeskilling 

Markpriset vid försäljning av mark inom Kronandalen för bostäder, kontor och övriga ändamål ska 
utgöra 1750 kr per kvadratmeter BTA enligt bygglov. Detta pris innefattar inte ytor för 
parkeringsanordningar för bil och cykel, då dessa markområden ska överlåtas utan ersättning. 

Bolaget ska, på tillträdesdagen, erlägga köpeskilling för förvärv av Markanvisningsområdet.  

§ 23 D. Lagfart 

Bolaget svarar för att ansöka om lagfart och svarar för därmed förenliga kostnader.  

§ 24 HÄVNING AV AVTALET 

Parterna är överens om att Kommunen äger rätt att häva Avtalet och omedelbart återta 
markanvisningen om det är uppenbart att Bolaget inte avser eller förmår att genomföra projektet i 
den takt eller på det sätt som avsågs vid Avtalets träffande och enligt upprättad tidplan (mindre 
avvikelser från tidplanen kan accepteras), eller i övrigt inte kan tillgodose de krav som ställts upp i 
detta Avtal. 

Bolaget är införstått med att en hävning av avtalet och återtagen markanvisning inte ger Bolaget 
någon rätt till ersättning för nedlagda kostnader eller kompensation på annat sätt. 

§ 25 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 

Ändringar och tillägg till detta Avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter. 

§ 26 ÖVERLÅTELSE AV AVTALET 

Bolaget äger inte rätt att överlåta detta Avtal till annan part utan Kommunens skriftliga medgivande.  
 

§ 27 TVIST 

Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta Avtal ska avgöras av allmän svensk domstol enligt 
gällande svensk rätt.  

Kommunen äger rätt att vid kommande marköverlåtelse begära moderbolagsborgen eller 
motsvarande ansvarsförpliktelse av Heimstaden Investment AB och Aptare Holding AB för de 
åtaganden som följer med erhållandet av mark och genomförande av projektet. 

§ 28 AVTALSEXEMPLAR 

Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav Parterna tagit var sitt.  
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UNDERSKRIFTER 

För LULEÅ KOMMUN   

Ort……………………………….   

Datum…………………………..   

 

_____________________________  
Anna Lindh Wikblad 
Chef för Kvalitet & Samhällsutveckling   
  

 

 

För Heim Kronan 1 i Luleå AB 

Ort……………………………….   

Datum…………………………..   

 

_____________________________ _______________________  
Namn Efternamn  Namn Efternamn   
Titel   Titel   
 

 

 

För Heimstaden Investment AB För Aptare Holding AB 

Ort……………………………….  Ort……………………………….  

Datum…………………………..  Datum…………………………..   

 

_____________________________ _______________________  
Namn Efternamn  Namn Efternamn   
Titel   Titel   
 

_____________________________ _______________________  

Namn Efternamn  Namn Efternamn   

Titel   
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Bilagor: 

Bilaga 1 Karta över Markanvisningsområdet 

Bilaga 2 Bolagets förslag till utformning av kvarteret, innefattande illustration/situationsplan 
osv 

Bilaga 3 Överenskommelse om utformning och gestaltning för exploatering av Kvarter E  

Bilaga 4 Tidplan för projektets genomförande 
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  Bilaga 1 till markanvisningsavtal  

                               Kvarter E, Kronandalen 

 

 

KARTA ÖVER MARKANVISNINGSOMRÅDET 

KVARTER E 

del av Kronan 1:1  

 

 
Kartbild granskningshandling för detaljplan Kronandalen SBF 2015/1868 

 

 

BLÅTT markerat område, E  = Kvarter för bostäder  

GRÖNT markerat område, Ed = Gemensamt parkeringshus Kvarter E och D 
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KRONANDALEN ETAPP 1 

NORRA ENTRÉN

09 December 2017 
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BYGGHERRE OCH ARKITEKT:
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1. Värmebehandlad Furu, Dubbelfals, 90 grader, 21x148
2. Värmebehandlad Furu, Dubbelfals, 90 grader, m/spår, 21x148
3. Värmebehandlad Furu, Dubbelfals, 90 grader, 21x98
4. Sedumtak 
5. Balkongräcke, streckmetall, silver/grå
6. Betong
7. Inglasad balkong
8. Limträpelare/balkar
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FASADER

Fasad mot norrLokalgata Radhus
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1. Värmebehandlad Furu, Dubbelfals, 90 grader, 21x148
2. Värmebehandlad Furu, Dubbelfals, 90 grader, m/spår, 21x148
3. Värmebehandlad Furu, Dubbelfals, 90 grader, 21x98
4. Sedumtak 
5. Balkongräcke, streckmetall, silver/grå
6. Betong
7. Inglasad balkong
8. Limträpelare/balkar
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FASADER
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1. Värmebehandlad Furu, Dubbelfals, 90 grader, 21x148
2. Värmebehandlad Furu, Dubbelfals, 90 grader, m/spår, 21x148
3. Värmebehandlad Furu, Dubbelfals, 90 grader, 21x98
4. Sedumtak 
5. Balkongräcke, streckmetall, silver/grå
6. Betong
7. Inglasad balkong
8. Limträpelare/balkar
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BASTU
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6. Betong
7. Inglasad balkong
8. Limträpelare/balkar
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PERSPEKTIV 1

VY FRÅN NORDOST
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PERSPEKTIV 2

VY FRÅN SYDOST
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PERSPEKTIV 3

VY FRÅN GÅRD
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RADHUS - ÖVERSIKTSPLANER

PLAN 1 - ENTRÉPLAN

PLAN 2

PLAN 3
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RADHUS - PLANER
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RADHUS - FASADER

Fasad mot öster (mot gården)

Fasad mot väster (mot gata)
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RADHUS - FASADER

Fasad mot söder (mot parken)

Fasad mot norr (mot gata)
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BYGGNADSFAKTA
BYGGNADSFAKTA

FLERBOSTADSHUS BTA BOA LÄGENHETER 1ROK 1.5 ROK 2ROK 3ROK

PLAN 1 (ENTRÉPLAN) 1109,0 708,9 12 1  4 5
PLAN 2 1249,9 983,2 16  10 6  
PLAN 3 1249,9 983,2 14  10 6  
PLAN 4 1249,9 983,2 14  10 6  
PLAN5 (VIND) 1197,1 762 14 4 2 4 4
TOTAL 6055,8 4420,50 70 5 2 38 27

7,1% 2,9% 54,3% 38,6%
BOA/BTA 73,00%

RADHUSLÄNGA (8 ST. HUS)
PLAN 1 (ENTRÉPLAN) 453,6 374,4
PLAN 2 649,6 579,2
PLAN 3 (TAKTERRASS) 214,4 156,8
TOTAL 1317,6 1110,4 8

HUSTYP 5 - GEMENSAHMHETSBYGGGNAD
TOTAL 37,4 29,1

KVARTERSFAKTA

KVARTER E
BTA TOTAL 7410,80
BOA TOTAL 5530,9
LÄGENHETER 70
RADHUS 8

 

PARKERING

Bilparkeringstal enligt kvalitets och gestaltningsprogram
0,7 per bostad
69 bostäder i förslagshandlingar
70x0,7=49 bilplatser för bostadshus

Radhus har egen inhysd carport
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 Bilaga 3 till markanvisningsavtal 
                                                                                                             Kvarter E, Kronandalen 

  

ÖVERENSKOMMELSE OM UTFORMNING OCH GESTALTNING 
FÖR EXPLOATERING AV KVARTER E  

PROJEKT KRONANDALEN 

del av Kronan 1:1  

 

Denna överenskommelse (”Överenskommelsen”) har träffats mellan: 

(1) Luleå kommun, org nr 212000-2742 
Box 50001 
973 21 Luleå, (”Kommunen”); och 

(2) Heim Kronan 1 i Luleå AB, org nr 559078-1463 
Box 177 
574 22 Vetlanda 
(”Bolaget”) 
 

Kommunen och Bolaget benämns nedan var för sig ”Part” och gemensamt ”Parterna”. 
 
BAKGRUND OCH SYFTE 
Bolaget har, enligt separat markanvisningsavtal, anvisats mark för exploatering av bostadskvarter E 
inom etapp 1 Kronandalen. En förutsättning för markanvisningen är att Parterna är överens om 
ambition och kvalitetsnivå för den byggnation som ska planeras inom kvarteret.  

Denna Överenskommelse redovisar det som Parterna kommit överens om under den dialogprocess 
som hittills genomförts och utgör ett komplement till Bolagets förslag till utformning enligt Bilaga 2 
till markanvisningsavtalet samt till markanvisningsavtalet i övrigt. Överenskommelsen syftar till att 
säkerställa ambitionsnivån för exploatering av etapp 1 Kronandalen och redovisar de åtaganden som 
Bolaget gjort kring gestaltning, hållbarhet m.m. utifrån KGP och Vision Luleå 2050s riktlinjer och 
intentioner. 

§ 1 MÖTESPLATSER 

Bolagets åtaganden 
Bolaget ska anordna följande gemensamma funktioner: samlingslokal, miljörum, cykelrum samt 
parkeringshus. 

§ 2 GÅRDAR OCH ENTRÉER 

Bolagets åtaganden 

Bolaget ska bygga gårdshus med sedumtak. 

Bolaget ska bygga entréer som ligger mot gatan och dessa ska vara genomgående.  

Bolaget ska utöver vad som framgår av Bilaga 2 till markanvisningsavtalet dessutom göra följande; 

  

178



 Bilaga 3 till markanvisningsavtal 
                                                                                                             Kvarter E, Kronandalen 

  

Anlägga en gård: 

- med god tillgänglighet som upplevs trygg genom att undvika nivåskillnader, ha tydliga 
ledstråk, vara överblickbar och bra belyst samt minimera funktioner som medför 
fordonskörning på gården.   

- som ska ge ekosystemtjänster; klara av ökad nederbörd, tillföra biologiska värden som kan 
mildra vintrar och ge skugga samt vara anpassad till platsens natur och topografi.  

§ 3 BLANDNING 

Bolagets åtaganden  
Bolaget ska erbjuda Kommunen (stadsbyggnadsförvaltningen) att till marknadsmässigt pris köpa 5 % 
av lägenheterna. 

§ 4 BYGGA  

Bolagets åtaganden 
Bolaget ska delta i utveckling av nya material och byggteknik. 

Bolaget ska enligt åtagande använda sig av Byggvarubedömning. 

Bolaget ska genom bygget försöka skapa förutsättningar för och möjligheter till utbildning, praktik 
och arbete för grupper som har haft svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Kommunen 
(arbetsmarknadsförvaltningen) ska ge stöd i form av matchning och kontakter med 
arbetsförmedlingen för att hitta lämpliga lösningar. Detta sker i samverkan med ansvarig för bygget. 

Bolaget ska i första hand använda sig av trästomme med balksystem samt gjutet hisschakt och platta. 

§ 5 GESTALTNING/STADSMILJÖ 

Bolagets åtaganden 
Bolaget ska bygga fasader med trä som huvudmaterial med inslag av plåt. 

Bolaget ska bygga 4 våningar med inredd vind med variation i taklandskap. 
Bolaget ska bygga radhus i 2 våningar med en indragen våning.  

Bolaget ska anlägga torvtak på radhusen samt sedumtak på gårdsbyggnad. 

Bolaget ska anordna miljörum i bottenvåning mot lokalgata. 

§ 6 RESURSANVÄNDNING 

Bolagets åtaganden 
Bolaget ska ställa krav på entreprenör att under byggtiden ha en effektiv resurshantering och 
källsortering. 

Bolaget ska installera anordning som redovisar förbrukning av el och varmvatten för hushållen.  

§ 7 ENERGI  

Bolagets åtaganden  
Bolagets förslag ska enligt åtagande vara ett lågenergihus och högst ha en energianvändning mellan 
75-90 kWh/m2. 

179



 Bilaga 3 till markanvisningsavtal 
                                                                                                             Kvarter E, Kronandalen 

  

Bolaget ska ansluta sig till fjärrvärmenätet och installera laststyrning för att minimera förbrukningen.  

Bolaget ska tillse att husets energianvändning dokumenteras och redovisas en tid efter inflyttning.  

§ 8 MOBILITET  

Bolagets åtaganden  
Bolaget ska erbjuda laddplatser för elfordon, upprätta en bilpool i samverkan samt verka för att 
boende i kvarteret ska kunna erbjudas lånecyklar. 

Bolaget ska utföra cykelrum i bostadsbyggnaden, i portikerna samt väderskyddade parkeringsplatser 
på gården. 

Bolaget ska uppnå ett p-tal på 2,5 cykelplatser per bostad. 

Bolaget ska uppföra ett gemensamt parkeringshus inom grönmarkerat område ”Ed”, enligt Bilaga 1 
till markanvisningsavtalet, i samverkan med byggherre i angränsande kvarter D, SHH.  

Bolaget ska anordna bilparkering till ett maximalt p-tal på 0,7 parkeringsplatser per lägenhet, exkl. 
platser för bilpool.  

§ 9 SAMVERKAN OCH INFLYTANDE  

Bolagets åtaganden  
Bolaget ska föra en dialog med boende genom bl.a. information på hemsida. 

 
§ 10 POLICY/STRATEGIER FÖR SOCIALT, ETISKT OCH MILJÖMÄSSIGT ANSVARSTAGANDE 

Bolagets åtaganden 
Bolaget ska ha utarbetade policys för socialt, etiskt och miljömässigt ansvarstagande. 

Bolaget har en hållbarhetsansvarig som driver företagets utveckling och ska vara ett kunskapsstöd. 

Bolaget ska anlita en certifierad sakkunnig inom tillgänglighet (TIL) vid projektering av bebyggelsen.  
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UNDERSKRIFTER 

För LULEÅ KOMMUN   

Ort……………………………….   

Datum…………………………..   

 

_____________________________  
Anna Lindh Wikblad 
Chef för Kvalitet & Samhällsutveckling 

 

 

 

För Heim Kronan 1 i Luleå AB   

Ort……………………………….   

Datum…………………………..   

 

_____________________________ _______________________  
Namn Efternamn  Namn Efternamn   
Titel   Titel   
 

 

 

För Heimstaden Investment AB För Aptare Holding AB 

Ort……………………………….  Ort……………………………….  

Datum…………………………..  Datum…………………………..   

 

_____________________________ _______________________  
Namn Efternamn  Namn Efternamn   
Titel   Titel   
 

_____________________________ _______________________  

Namn Efternamn  Namn Efternamn   

Titel  
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Tidplan Kronan, Heimstaden
LAGAKRAFTVUNNEN DETALJPLAN      Q2

PROJEKTERING            Q1-Q3

BYGGLOV         Q3

MARKNADSFÖRING        Q2-Q4 

PREL BYGGSTART          Q4 2017-Q1 ÅR 2018

PREL. FÄRDIGSTÄLLANDE   2019
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LULEÅ KOMMUN ANVISNING 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-02-08

 
2017/189-3.1.2.2

Ewa Andersson Hjälte

Markanvisning till Hyaderna Mark 2 AB på del av Kronan 
1:1
Ärendenr 2017/189-3.1.2.2

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att Hyaderna Mark 2 AB, dotterbolag till 

HSB Produktion AB och HSB Norr, erhåller markanvisning för 
byggande av ca 70 bostäder inom Kronandalen etapp 1 i enlighet med 
bifogat markanvisningsavtal.

2. Markanvisningen ska gälla till 2018-12-31.
3. Bostäderna ska upplåtas med bostadsrätt.
4. Chefen för kvalitet & samhällsutveckling ges rätt att underteckna 

markanvisningsavtalet inklusive eventuella tillägg enligt 19 § i samma 
avtal samt efterföljande köpehandlingar.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har under våren 2016 påbörjat ett markanvisningsförfarande av 
etapp 1 på Kronandalen. Hela etappen som ligger i den norra delen av 
Kronandalen har planerats för ca 420 bostäder. Etappen har delats upp i sex 
olika kvarter enligt kartan nedan. Markanvisningsprocessen har genomförts 
genom ett jämförelseförfarande där sex byggaktörer har valts ut för en fortsatt 
dialog med kommunen om ambitioner och kvaliteter utifrån Vision Luleå 
2050 och Kvalitets- och Gestaltningsprogrammet för Kronandalen. Parallellt 
med markanvisningsprocessen håller en detaljplan för området på att tas fram 
där målet är att skapa förutsättningar för en attraktiv och hållbar stadsdel med 
stadsmässig karaktär och god arkitektur. Detaljplanen kommer att utformas 
med viss flexibilitet för att tillåta en utveckling av området under en längre 
tid.

För att säkerställa kommunens ambitionsnivå för den nya stadsdelen i det 
färdiga projektet har det i markanvisningsförfarandet och under 
dialogprocessen fokuserats på ett antal hållbarhetsaspekter och 
gestaltningsfrågor. De överenskommelser som träffats har inarbetats i förslag 
till markanvisningsavtal. Strävan har varit att bygga med stor andel trä, tegel 
och sten, att hitta samverkanslösningar för parkering, ekosystemtjänster 
såsom t ex gröna tak, mobilitetstjänster i form av bilpool eller erbjudande av 
lådcyklar. 

Som en del i kommunens ansvar för bostadsförsörjningen har avtal träffats om 
att 5 % av bostäderna ska erbjudas kommunen för särskilda gruppers behov. 
Vid utförande av projektet ska byggherren skapa förutsättningar till 
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LULEÅ KOMMUN ANVISNING 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-02-08

 
2017/189-3.1.2.2

Ewa Andersson Hjälte

utbildning, praktik och arbete för grupper som har svårt att ta sig in på 
arbetsmarknaden. För planering av etappens genomförande ska en särskild 
projektgrupp med representanter från respektive byggherre och kommunens 
projektledare bildas. Enligt avtalet framgår att vid större förändringar av 
bolagets förslag krävs samråd och skriftligt tillägg med kommunen.

HSB Produktion i Norr HB är en av de sex utvalda byggaktörerna. Bolagets 
förslag avser flerbostadshus om ca 70 bostäder som upplåts med bostadsrätt. 
Förslaget presenterar en variationsrik fasad med flera publika funktioner med 
placering mot gata. Konceptet ger goda förutsättningar för att skapa en grön, 
bilfri innergård samt flexibla boendelösningar. Solceller ska installeras. 
Bolaget åtar sig att ha en aktiv roll i etablering av bilpool i området. Bolaget 
har begärt att markanvisningen ställs på dotterbolaget Hyaderna Mark 2 AB.

Kvalitet & samhällsutveckling föreslår i samråd med stadsbyggnads-
förvaltningen att Hyaderna Mark 2 AB erhåller markanvisning till del av 
Kronan 1:1 i enlighet med förslag till markanvisningsavtal. Vidare föreslås att 
chefen för kvalitet & samhällsutveckling ges rätt att underteckna 
markanvisningsavtalet inklusive eventuella tillägg enligt 19 § samma avtal 
samt efterföljande köpehandlingar.

Beslutsunderlag
Förslag till markanvisningsavtal med bilagor 1-4

Ewa Andersson Hjälte
Strateg, mark och exploatering

Beslutet skickas till
Hyaderna Mark 2 AB, c/o HSB Produktion AB
Kvalitet & samhällsutveckling
Stadsbyggnadsförvaltningen
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MARKANVISNINGSAVTAL 

Del av Kronan 1:1  
 Projekt Kronandalen i Luleå kommun 

 

Detta markanvisningsavtal (”Avtalet”) har träffats mellan: 

(1) Luleå kommun, org nr 212000-2742 
Box 50001 
973 21 Luleå, (”Kommunen”); och 

(2) Hyaderna Mark 2 AB, org nr 559004-6875 
c/o HSB Produktion AB 
Box 8310 
104 20 Stockholm, (”Bolaget”) 

Kommunen och Bolaget benämns nedan var för sig ”Part” och gemensamt ”Parterna”. 
 
BAKGRUND  
 
Kommunen har påbörjat detaljplanearbete, genom förslag till detaljplan för del av Kronan, del av 
Kronan 1:1 samt Kronan 1:5, ”Detaljplanen”, för att möjliggöra för exploatering och utveckling av 
den nya stadsdelen Kronandalen i Luleå, med målet att skapa förutsättningar för bl.a. en attraktiv 
och hållbar stadsdel med stadsmässig karaktär och god arkitektur. Detaljplanen avser att tillåta en 
utveckling under en längre tid, där området som helhet kommer att byggas ut i etapper under 10-15 
år framöver. Detaljplanen beräknas kunna antas under juni 2017.  

Kommunen har under våren 2016 gått ut med en inbjudan till intresseanmälan för markanvisning av 
etapp 1 av Kronandalen. Etapp 1 omfattar totalt ca 420 bostäder med en yta om totalt ca 45 000 kvm 
BTA samt 2 parkeringshus omfattande ca 250 p-platser. Av de inkomna förslagen har Bolaget utsetts 
som en av sex byggherrar som ska tilldelas markanvisning för ett av sex bostadskvarter i etapp 1. 
Markanvisningen har genomförts genom dialog mellan Parterna och detta Avtal ansluter till och 
kompletterar det som framkommit under denna dialog. 

Genom markanvisningen ska Bolaget i samverkan med Kommunen och etappens övriga fem 
byggherrar utveckla och gestalta Kronandalen etapp 1 i enlighet med den kommande Detaljplanen 
samt Kvalitets- och gestaltningsprogrammet för Kronandalen, ”KGP” och Program till Vision Luleå 
2050s riktlinjer och intentioner som Bolaget tagit del av.  

§ 1 SYFTE MED MARKANVISNINGEN  

Syftet med detta Avtal är att för Bolaget reservera anvisat markområde, se § 4, och att föreskriva de 
villkor och förutsättningar som gäller för utbyggnad av det anvisade markområdet. Bolaget erhåller 
genom detta Avtal en rätt att förvärva det aktuella markområdet av Kommunen och Parterna har för 
avsikt att teckna ett Genomförande- och marköverlåtelseavtal, ”Överlåtelseavtalet”, så snart 
villkoren i detta markanvisningsavtal är uppfyllda.  

Bolaget ska under markanvisningstiden planera och förbereda exploatering av det anvisade 
markområdet genom att påbörja förberedande projektering och övriga förberedelser och åtgärder 
som är nödvändiga för projektets genomförande, för att uppnå villkoren för kommande byggnation 
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av det tilldelade kvarteret i enlighet med detta Avtal och för att, när Detaljplanen vunnit laga kraft, 
kunna påbörja byggnation inom det område som markanvisats. 

§ 2 VILLKOR FÖR AVTALETS GILTIGHET  

Markanvisningsavtalet är giltigt när Kommunstyrelsen i Luleå kommun beslutat att godkänna avtalet 
och båda parter undertecknat. Parterna är införstådda med att föreslagen bostadsbyggnation prövas 
genom detaljplanen för aktuellt område. Några byggrätter kan därmed inte garanteras förrän 
detaljplanen antagits och vunnit laga kraft. Efter att detaljplanen vunnit laga kraft kommer parterna 
att teckna ett överlåtelseavtal om förutsättningar för detta är uppfyllda, se § 22 A i avtalet.  

Om detaljplanen inte vinner laga kraft kommer parternas mellanhavanden och 
markanvisningsavtalets giltighet att upphöra. Parterna svarar för sina respektive nedlagda kostnader 
och någon ersättningsskyldighet föreligger inte för någondera part.  

§ 3 AVTALSTID 

Detta markanvisningsavtal gäller från tiden för Avtalets undertecknande och fram till dess att 
Överlåtelseavtal har träffats mellan Parterna, dock längst tom 2018-12-31.  

I de fall särskilda skäl finns, tex att detaljplanearbetet fördröjs, kan detta Avtal komma att förlängas. 
En eventuell förlängning ska skriftligen tilläggas detta Avtal.  

§ 4 MARKANVISNINGSOMRÅDE 

Bolaget tilldelas härmed, för byggande av bostäder med tillhörande parkeringsgarage, 
markanvisning, innefattande ett område av fastigheterna Kronan 1:1, ”Markanvisningsområdet”. 

Markanvisningsområdet ”F” har markerats med blå färg på karta, Bilaga 1.  

Bolaget är medvetet om att Markanvisningsområdets gränser samt byggrätten för 
Markanvisningsområdet kan komma att justeras under detaljplanearbetets gång. Gränsernas exakta 
läge och maximal byggrätt kommer att fastläggas i enlighet med Detaljplanen, när denna vunnit laga 
kraft. 

§ 5 EXPLOATERING AV MARKANVISNINGSOMRÅDET 

Bolaget ska utföra och bekosta utbyggnad av samtliga byggnader och anläggningar inom 
kvartersmark. Bolaget ska anpassa utbyggnation av Markanvisningsområdet mot projekterade höjder 
för angränsande allmän platsmark och infrastruktur. 

Bolaget ska planera exploatering av Markanvisningsområdet i den omfattning som framgår av 
”Bolagets förslag till utformning av kvarteret” enligt Bilaga 2. 

Bolaget ska även planera exploatering av Markanvisningsområdet i enlighet med, mellan Parterna 
träffad, Överenskommelse om utformning och gestaltning, ”Överenskommelsen”, enligt Bilaga 3. 
Överenskommelsen redovisar det som Parterna kommit överens om under den dialogprocess som 
hittills genomförts och utgör ett komplement till Bolagets förslag till utformning av kvarteret, enligt 
Bilaga 2 samt till markanvisningsavtalet i övrigt. Överenskommelsen syftar till att säkerställa 
ambitionsnivån för exploatering av etapp 1 Kronandalen och redovisar de åtaganden som Bolaget 
gjort kring gestaltning, hållbarhet m.m. utifrån KGP och Vision Luleå 2050s riktlinjer och intentioner. 
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Parterna är införstådda med att förslaget enligt Bilaga 2 samt åtgärderna enligt Bilaga 3, kan komma 
att utvecklas under markanvisningstiden i enlighet med § 18 nedan. 

§ 6 TILLTRÄDE TILL MARKANVISNINGSOMRÅDET 

Tillträde till Markanvisningsområdet regleras i kommande Överlåtelseavtal. Innan dess får Bolaget 
inte ta i anspråk Markanvisningsområdet för byggnation. 

Bolaget tillåts dock att under markanvisningstiden enligt detta Avtal beträda Markanvisningsområdet 
för erforderliga förberedande undersökningar, mätningar, osv.  

Sker inte förvärv av Markanvisningsområdet i enlighet med syftet med detta Avtal ska Bolaget på 
egen bekostnad återställa Markanvisningsområdet om kommunen så begär.   

§ 7 UNDERSÖKNINGAR OCH UTREDNINGAR INOM KVARTERSMARK 

Kommunen har under detaljplanearbetet tagit fram en rad undersökningar för området, bl.a. 
geoteknisk undersökningsrapport och miljöteknisk utredning. Bolaget har tagit del av samtliga dessa 
utredningar.  

Bolaget svarar för att ta fram och bekosta övriga nödvändiga undersökningar och utredningar, inom 
kvartersmark, och samtliga projekteringsåtgärder som krävs för att kunna bebygga 
Markanvisningsområdet.  

Om förvärv av Markanvisningsområdet inte sker svarar Bolaget för nedlagda kostnader för sina 
gjorda utredningar och förberedande åtgärder enligt ovan. 

I det fall Kommunen så begär ska Bolaget överlämna resultat av gjorda utredningar till Kommunen, 
mot ersättning för nedlagda kostnader.   

§ 8 DETALJPLANEKOSTNADER 

Bolaget ska erlägga planavgift i samband med bygglov i enlighet med vid ansökningstillfället gällande 
plantaxa.   

§ 9 GATUKOSTNADSERSÄTTNING 

I priset för den kommande marköverlåtelsen ingår den på den blivande fastigheten belöpande 
gatukostnadsersättningen, avseende gator och allmänna platser med tillhörande anordningar, enligt 
Detaljplanen. Detta gäller dock inte ersättning för kommande förbättringsarbeten eller nyanläggning 
av gata och annan allmän plats med tillhörande anordningar i anslutning till den blivande fastigheten 
som kan komma att krävas i framtiden efter det att Detaljplanen genomförts.  

§ 10 BYGGLOV 

Bolaget svarar för att ansöka om och bekosta bygglov, i enlighet med gällande bygglovtaxa, för 
byggnation inom Markanvisningsområdet. Att Bolaget beviljats bygglov och att beslutet vunnit laga 
kraft är en förutsättning för att Markanvisningsområdet sedan ska överlåtas till Bolaget.  

Bygglovsansökan ska, förutom med kommande detaljplan, stämma överens med Bilaga 2 och Bilaga 
3 enligt detta Avtal samt med, mellan Parterna tecknade, eventuella skriftliga tillägg till förslag och 
åtgärder i Bilaga 2 och Bilaga 3 som eventuellt framkommer under markanvisningstiden. 
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§ 11 BULLERÅTGÄRDER  

Bolaget är medvetet om att Markanvisningsområdet är utsatt för buller från Bensbyvägen, men även 
från lokalgator inom stadsdelen, vilket kan medföra att byggnationen och den exteriöra 
boendemiljön behöver anpassas för att klara gällande bullernivåer.  

Bolaget ansvarar för och bekostar de bullerdämpande åtgärder som kan komma att krävas, för att 
klara gällande bullernivåer och ska i samband med bygglovsansökan skriftligen redovisa vilka 
bullerdämpande åtgärder som ska vidtas för att klara gällande bullernivåer.  

§ 12 VATTEN, AVLOPP OCH DAGVATTEN 

Bolaget ska ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Genom området kommer att 
finnas ett öppet dagvattensystem för fördröjning och rening av dagvatten. Bolaget ansvarar för att 
säkerställa lutningar inom sitt kvarter för hantering av dagvatten i enlighet med den för området 
tänkta lösningen. 

Samtliga lösningar för vatten, avlopp och dagvatten ska projekteras och anläggas i enlighet med Luleå 
kommuns projekteringsanvisningar.  

§ 13 ANLÄGGNINGS- och ANSLUTNINGSAVGIFTER  

Inom området finns teknisk infrastruktur för fjärrvärme, el, VA och fiber. 

Bolaget svarar för samtliga anläggnings- och anslutningsavgifter vilka ska erläggas separat till 
respektive leverantör enligt vid anslutningstillfället gällande taxa. 

§ 14 MARKENS SKICK 
 
Bolaget är medvetet om att markområdet tidigare utgjort del i militär anläggning. Inom området har 
bl.a. funnits interna nät för teknisk infrastruktur, såsom el, vatten, opto, fjärrvärme och signal. Dessa 
betraktas som i bruk fram till dess att de ersatts av den nya infrastruktur som Kommunen anlägger. 
För etapp 1 är detta planerat att ske hösten 2017. De ersatta ledningarna kommer dock att lämnas 
kvar i marken och Bolaget svarar för att riva och ta bort gamla anläggningar om det är nödvändigt för 
exploateringen.   

Området är sanerat vid kommunens övertagande efter den tidigare försvarsverksamheten och 
resultatet från markundersökningen går att läsa i den markmiljötekniska utredningen.  

Om ytterligare sanering krävs för bostadsbyggnation står kommunen för kostnader förenade med 
detta. 

§ 15 ANTAL LÄGENHETER OCH UPPLÅTELSEFORM 

Bolaget ska, i enlighet med inlämnat förslag, Bilaga 2, uppföra totalt ca 70 lägenheter för 
bostadsändamål. Samtliga lägenheter ska upplåtas med bostadsrätt. 

§ 16 FASTIGHETSBILDNING   

Kommunen ansvarar för att ansöka om och bekosta nödvändig fastighetsbildning för genomförande 
av kommande marköverlåtelse i enlighet med detta Avtal. Ansökan om fastighetsbildningsåtgärder 
ska ske snarast möjligt efter att Överlåtelseavtal tecknats mellan Parterna.  
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§ 17 ANSVAR FÖR GENOMFÖRANDE AV ALLMÄN PLATSMARK 

Kommunen ska vara huvudman för gata och övrig allmän platsmark, i enlighet med Detaljplanen, och 
svarar för att utföra och bekosta samtliga anläggningar inom allmän platsmark, innefattande bl.a. 
gator och parkområden. 

Kommunen ska utföra byggnationen av allmän platsmark i enlighet med den kommande 
Detaljplanens bestämmelser och intentioner samt ta hänsyn till det av Kommunen upprättade 
Kvalitets- och gestaltningsprogrammet för Kronandalen. 

§ 18 UTVECKLING AV BOLAGETS FÖRSLAG  

Vid utveckling och förändringar av Bolagets förslag under markanvisningstiden enligt Bilaga 2 och de 
överenskommelser på åtgärder som nedtecknats i Bilaga 3 krävs en dialog och avstämning gentemot 
Kommunen. Nya förutsättningar eller förändringar av särskild betydelse ska undertecknas av båda 
Parter för att sedan biläggas detta Avtal och utgöra underlag i den fortsatta processen, bl.a. vid 
ansökan om bygglov. 

Frågor berörande detta kommer att föras via projektledare för projekt Kronandalen. 

§ 19 EXPLOATERINGENS GENOMFÖRANDE 

Etapp 1 av Kronandalen kommer att exploateras av totalt sex byggherrar som ska exploatera varsitt 
bostadskvarter. Inom etappen ska även två stycken byggherregemensamma parkeringshus samt 
gemensamma kvartersgator anläggas av byggherrarna, samtidigt som Kommunen ska anlägga den 
allmänna platsmarken i området. Exploateringen av etapp 1 kommer därmed att ställa höga krav på 
samordning, samverkan och genomtänkta lösningar mellan Bolaget, Kommunen och övriga 
byggherrar. Det är därmed angeläget att samtliga aktörer inom etapp 1 verkar för att samarbeta och 
hålla en ständigt aktuell dialog. 

För planering av exploateringens genomförande ska det bildas en särskild projektgrupp, 
”Projektgruppen”, där Kommunen, Bolaget och övriga byggherrar som ska exploatera inom etapp 1 
ska delta med representant för respektive aktör. Respektive Part ska utse de personer som ska ingå i 
Projektgruppen. Projektgruppen ska utses så snart detta Avtal blivit tecknat. Respektive Part står för 
sina kostnader för medverkan i Projektgruppen.  

Projektgruppen ska ha ansvaret för frågor kopplade till exploateringens genomförande innefattande 
frågor kring logistik, kommunikation, information och samordning för exempelvis avfallshämtning, 
leveranser, bilpool etc.  Projektgruppen ska, genom samordningsmöten, förbereda utbyggnationen 
av etapp 1 på sådant sätt att denna kan påbörjas så snart som möjligt efter att Detaljplanen vunnit 
laga kraft. 

Kommunens representant är sammankallande till startmöte för Projektgruppen varefter 
Projektgruppen själv utformar fortsatta arbetsformer. 

Bolaget ska medverka på samordningsmöten inför och under byggskedet. 

§ 20 MEDVERKANDE ARKITEKT 

Bolaget förbinder sig att fortsätta arbetet med nuvarande arkitekt i projektet fram till inlämnande av 
bygglov. 

 

189



 

  

§ 21 TIDPLAN FÖR PROJEKTETS GENOMFÖRANDE  

Bolaget har upprättat en översiktlig genomförandeplan som redovisar planeringen av hela 
exploateringen där, projektering, bygglovprocess, säljprocess/förmedling, byggstart, uppförandet av 
byggnader och genomförandet av exploateringen i övrigt redovisas tidsmässigt. Bolaget ska arbeta 
med projektet enligt tidplanen, se Bilaga 4. Tidplanen ska revideras i samband med tecknande av 
Överlåtelseavtalet.  

§ 22 GENOMFÖRANDE- OCH MARKÖVERLÅTELSEAVTAL 

Denna markanvisning ger Bolaget en förhandsrätt att förvärva Markanvisningsområdet med 
äganderätt och Parterna har för avsikt att träffa avtal om genomförande och marköverlåtelse efter 
att Detaljplanen vunnit laga kraft, dock senast 2018-12-31. 

Genomförande- och marköverlåtelseavtalet ska reglera överlåtelse av Markanvisningsområdet samt i 
övrigt bygga vidare på detta Avtal och reglera genomförandefrågor som i nuläget inte kan hanteras. 

§ 22 A. Villkor för träffande av Genomförande- och marköverlåtelseavtal 

Bolagets rätt att förvärva Markanvisningsområdet gäller förutsatt att villkoren i detta 
markanvisningsavtal uppfylls och förutsatt att Luleå kommunfullmäktige antar Detaljplanen och att 
beslutet vinner laga kraft samt att Bolaget beviljats bygglov och att beslutet vunnit laga kraft.  

§ 22 B. Överlåtelse  

Tillträde sker enligt överenskommelse mellan parterna i överlåtelseavtalet. 

Överlåtelseavtalets giltighet kommer att villkoras med en byggnationsskyldighet som innebär att det 
åligger Bolaget att påbörja byggnation i väsentlig omfattning inom det överlåtna området inom 2 år 
från tillträdesdagen. 

§ 22 C. Markpris/köpeskilling 

Markpriset vid försäljning av mark inom Kronandalen för bostäder, kontor och övriga ändamål ska 
utgöra 1750 kr per kvadratmeter BTA enligt bygglov. Detta pris innefattar inte ytor för 
parkeringsanordningar för bil och cykel, då dessa markområden ska överlåtas utan ersättning. 

Bolaget ska, på tillträdesdagen, erlägga köpeskilling för förvärv av Markanvisningsområdet.  

§ 22 D. Lagfart 

Bolaget svarar för att ansöka om lagfart och svarar för därmed förenliga kostnader.  

§ 23 HÄVNING AV AVTALET 

Parterna är överens om att Kommunen äger rätt att häva Avtalet och omedelbart återta 
markanvisningen om det är uppenbart att Bolaget inte avser eller förmår att genomföra projektet i 
den takt eller på det sätt som avsågs vid Avtalets träffande och enligt upprättad tidplan (mindre 
avvikelser från tidplanen kan accepteras), eller i övrigt inte kan tillgodose de krav som ställts upp i 
detta Avtal. 

Bolaget är införstått med att en hävning av avtalet och återtagen markanvisning inte ger Bolaget 
någon rätt till ersättning för nedlagda kostnader eller kompensation på annat sätt. 
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§ 24 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 

Ändringar och tillägg till detta Avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter. 

§ 25 ÖVERLÅTELSE AV AVTALET 

Bolaget äger inte rätt att överlåta detta Avtal till annan part utan Kommunens skriftliga medgivande. 

Kommunen äger rätt att vid kommande marköverlåtelse begära moderbolagsborgen eller 
motsvarande ansvarsförpliktelse av HSB Produktion AB (org nr 556016-0789) och HSB NORR (org nr 
797000-0845) för de åtaganden som följer med erhållandet av mark och genomförande av projektet. 

§ 26 TVIST 

Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta Avtal ska avgöras av allmän svensk domstol enligt 
gällande svensk rätt.  

§ 27 AVTALSEXEMPLAR 

Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav Parterna tagit var sitt.  
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UNDERSKRIFTER 

För LULEÅ KOMMUN   

Ort……………………………….   

Datum…………………………..   

 

_____________________________  
Anna Lindh Wikblad 
Chef för Kvalitet & Samhällsutveckling   
  

 

För Hyaderna Mark 2 AB   

Ort……………………………….   

Datum…………………………..   

 

_____________________________ _______________________  
Namn Efternamn  Namn Efternamn   
Titel   Titel   
 

 

 

För HSB Produktion AB  För HSB NORR  

Ort……………………………….  Ort……………………………….   

Datum…………………………..  Datum………………………….. 

     

  

_____________________________ _______________________  

Namn Efternamn  Namn Efternamn   

Titel   Titel  

 

_____________________________ _______________________  

Namn Efternamn  Namn Efternamn   

Titel   Titel    
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Bilagor: 

Bilaga 1 Karta över Markanvisningsområdet 

Bilaga 2 Bolagets förslag till utformning av kvarteret, innefattande illustration/situationsplan 
osv 

Bilaga 3 Överenskommelse om utformning och gestaltning för exploatering av Kvarter F  

Bilaga 4 Tidplan för projektets genomförande 
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  Bilaga 1 till markanvisningsavtal  

                               Kvarter F, Kronandalen 

 

 

KARTA ÖVER MARKANVISNINGSOMRÅDET 

KVARTER F 

del av Kronan 1:1  

 

 

 
Kartbild granskningshandling för detaljplan Kronandalen SBF 2015/1868 

 

 

BLÅTT markerat område, F  = Kvarter för bostäder  
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                                                                                                             Kvarter F, Kronandalen 

  

ÖVERENSKOMMELSE OM UTFORMNING OCH GESTALTNING 
FÖR EXPLOATERING AV KVARTER F  

PROJEKT KRONANDALEN 

del av Kronan 1:1  

 

Denna överenskommelse (”Överenskommelsen”) har träffats mellan: 

(1) Luleå kommun, org nr 212000-2742 
Box 50001 
973 21 Luleå, (”Kommunen”); och 

(2) Hyaderna Mark 2 AB, org nr 559004-6875 
c/o HSB Produktion AB 
Box 8310 
104 20 Stockholm, (”Bolaget”) 

Kommunen och Bolaget benämns nedan var för sig ”Part” och gemensamt ”Parterna”. 
 
BAKGRUND OCH SYFTE 
Bolaget har, enligt separat markanvisningsavtal, anvisats mark för exploatering av bostadskvarter F 
inom etapp 1 Kronandalen. En förutsättning för markanvisningen är att Parterna är överens om 
ambition och kvalitetsnivå för den byggnation som ska planeras inom kvarteret.  

Denna Överenskommelse redovisar det som Parterna kommit överens om under den dialogprocess 
som hittills genomförts och utgör ett komplement till Bolagets förslag till utformning enligt Bilaga 2 
till markanvisningsavtalet samt till markanvisningsavtalet i övrigt. Överenskommelsen syftar till att 
säkerställa ambitionsnivån för exploatering av etapp 1 Kronandalen och redovisar de åtaganden som 
Bolaget gjort kring gestaltning, hållbarhet m.m. utifrån KGP och Vision Luleå 2050s riktlinjer och 
intentioner. 

§ 1 MÖTESPLATSER 

Bolagets åtaganden 
Bolaget ska anordna följande gemensamma funktioner: tvättpaviljong, träfflokal, soprum, 
parkeringsgarage samt cykelrum.  

§ 2 GÅRDAR OCH ENTRÉER 

Bolagets åtaganden 
Bolaget ska anlägga en gård med god tillgänglighet som upplevs trygg genom att undvika 
nivåskillnader, ha tydliga ledstråk, vara överblickbar och bra belyst samt minimera funktioner som 
medför fordonskörning på gården. 

Bolaget ska anordna gräsyta för lek och spel, sandlek, bouleplan och växthus samt skapa 
förutsättningar för odling. 

Bolaget ska eftersträva att anlägga innergård med delar som ej är utgrävda vilket möjliggör 
plantering av träd. Beroende av parkeringsförutsättningarna kan detta i samråd med kommunen 
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förändras. I samband med denna utformning ska gränssnittet och kopplingen mot parken 
säkerställas. 

Bolaget ska bygga entréer som ligger mot gatan och dessa ska vara genomgående.  

§ 3 BLANDNING 

Bolagets åtaganden  
Bolaget ska erbjuda Kommunen (stadsbyggnadsförvaltningen) att till marknadsmässigt pris köpa 5 % 
av lägenheterna. 

§ 4 BYGGA  

Bolagets åtaganden 
Bolaget ska delta i utveckling av nya material och byggtekniker bl.a. genom HSB Living Lab. 

Bolaget ska enligt åtagande använda sig av Miljöbyggnad silver. 

Bolaget ska som strategi för att minska utsläpp av växthusgaser använda sig av entreprenör med 
Hållbarhetsramverk (NCC). 

Bolaget ska genom bygget försöka skapa förutsättningar för och möjligheter till utbildning, praktik 
och arbete för grupper som har haft svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Kommunen 
(arbetsmarknadsförvaltningen) ska ge stöd i form av matchning och kontakter med 
arbetsförmedlingen för att hitta lämpliga lösningar. Detta sker i samverkan med ansvarig för bygget. 

§ 5 GESTALTNING/STADSMILJÖ 

Bolagets åtaganden 
Bolaget ska bygga fasad i tegel där detta varieras för varje trapphus med olika nyanser. Plåt och 
målade tegelytor blir projektets accentinslag och balkongfasader kläs med träpanel. 

Bolaget ska bygga i 4 våningar med varierat taklandskap genom tex. olika breda takkupor. 

Bolaget ska anlägga träfflokal, tvättpaviljong, soprum samt cykelrum i bottenvåning mot lokalgata. 

§ 6 RESURSANVÄNDNING 

Bolagets åtaganden 
Bolaget ska ställa krav på entreprenör att under byggtiden ha en effektiv resurshantering och 
källsortering. 

Bolaget ska installera anordning som redovisar förbrukning av el och varmvatten för hushållen samt 
digital motorvärmarstyrning.  

§ 7 ENERGI  

Bolagets åtaganden  
Bolagets förslag ska enligt åtagande vara ett lågenergihus och högst ha en energianvändning mellan 
75-90 kWh/m2. 

Bolaget ska ansluta sig till fjärrvärmenätet och installera laststyrning för att minimera förbrukningen.  

Bolaget ska tillse att husets energianvändning dokumenteras och redovisas en tid efter inflyttning.  
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Bolaget ska anlägga solceller. 

§ 8 MOBILITET  

Bolagets åtaganden 
Bolaget ska ha laddplatser för elfordon i garaget samt upprätta bilpool i samverkan.  

Bolaget ska anordna uppglasade, låsbara cykelförråd i portikerna mot gatan samt väderskyddad 
förvaring på gård.   

Bolaget ska uppnå ett p-tal på 2,5 cykelplatser per bostad. 

Bolaget ska anlägga eget parkeringsgarage.  

Bolaget ska anordna bilparkering till ett maximalt p-tal på 0,7 parkeringsplatser per lägenhet exkl. 
platser för bilpool.   

§ 9 SAMVERKAN OCH INFLYTANDE  

Bolagets åtaganden  
Bolaget ska föra en dialog med boende genom bl.a. ledamot i styrelsen och erbjudande av 
utbildningar till styrelsen. 

Bolaget åtar sig att ha en aktiv roll för en etablering av bilpool. 

§ 10 POLICY/STRATEGIER FÖR SOCIALT, ETISKT OCH MILJÖMÄSSIGT ANSVARSTAGANDE 

Bolagets åtaganden 
Bolaget ska ha utarbetade policys för socialt, etiskt och miljömässigt ansvarstagande. 

Bolaget har en hållbarhetschef som driver företagets utveckling och ska vara ett kunskapsstöd. 

Projektet ska enligt åtagande följa Miljöbyggnad Silver. 

Bolaget ska anlita en certifierad sakkunnig inom tillgänglighet (TIL) vid projektering av bebyggelsen.  
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UNDERSKRIFTER 

För LULEÅ KOMMUN   

Ort……………………………….   

Datum…………………………..   

 

_____________________________  
Anna Lindh Wikblad 
Chef för Kvalitet & Samhällsutveckling   
  

 

För Hyaderna Mark 2 AB   

Ort……………………………….   

Datum…………………………..   

 

_____________________________ _______________________  
Namn Efternamn  Namn Efternamn   
Titel   Titel   
 

 

 

För HSB Produktion AB  För HSB NORR  

Ort……………………………….  Ort……………………………….   

Datum…………………………..  Datum………………………….. 

     

  

_____________________________ _______________________  

Namn Efternamn  Namn Efternamn   

Titel   Titel  

 

_____________________________ _______________________  

Namn Efternamn  Namn Efternamn   

Titel   Titel   
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-02-14

 
2017/39-3.7.2.7

Ewa Andersson Hjälte

Försäljning av naturcampingen Stora Stenträsk, fastigheten 
Snårköllandet 1:8
Ärendenr 2017/39-3.7.2.7

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att försälja naturcampingen Stora 

Stenträsk, fastigheten Snårköllandet 1:8, 
2. Kvalitet & samhällsutveckling får i uppdrag att tillsammans med 

stadsbyggnadsförvaltningen genomföra försäljningen. 
3. Chefen för kvalitet & samhällsutveckling får rätt att underteckna 

köpehandlingarna.
4. I dagsläget ska ingen detaljplan för fastigheten Snårköllandet 1:8 

upprättas. 

Sammanfattning av ärendet
Naturcampingen Stora Stenträsk, fastigheten Snårköllandet 1:8, ligger i den 
nordligaste delen av Luleå kommun. Campingen består av 35 
husvagnsplatser, åtta uthyrningsstugor, en bastubyggnad, ett äldre servicehus 
med bastu, en storstuga, en receptionsbyggnad, en vedbod, ett antal toaletter 
och grillplatser samt några pirar och bryggor. Det finns ingen el i området. 
Vägen till campingen liksom själva träsket ägs av Sveaskog. 
Campingfastigheten har rätten till både väg och pirar säkerställd med servitut. 
Kommunen har två avtal med Sveaskog avseende rätt till fiske, vandringsstig, 
vindskydd, eldplatser, gångbro mm runt sjön som fortlöper med ett år i taget.

Fritidsförvaltningen har sedan 2014-05-14 haft ett avtal om driften av 
campingen med Camp Svanis som upphör att gälla 2017-05-14. Beslut finns 
sedan tidigare om att Luleå kommun inte ska bedriva campingverksamhet. 
Fritidsnämnden har 2016-12-21 § 116 därför beslutat att föreslå  
kommunstyrelsen att sälja campingen och att det inför försäljningen upprättas 
en detaljplan i syfte att säkerställa områdets nyttjande som naturcamping.

För området saknas idag detaljplan. Kvalitet & samhällsutveckling har haft 
samråd med stadsbyggnads- och fritidsförvaltningen om behovet av att 
upprätta detaljplan innan försäljning. Gemensamt har förvaltningarna bedömt 
att detaljplan inte krävs för att upprätthålla befintliga förhållanden och att 
risken för privatisering av anläggningen är liten. Om det i framtiden kommer 
att ske en utveckling av anläggningen med ny bebyggelse kan 
detaljplaneläggning aktualiseras. 
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-02-14

 
2017/39-3.7.2.7

Ewa Andersson Hjälte

Kvalitet & samhällsutveckling föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
campingen Stora Stenträsk, fastigheten Snårköllandet 1:8, försäljs och att 
kvalitet & samhällsutveckling får i uppdrag att tillsammans med 
stadsbyggnadsförvaltningen genomföra försäljningen. Vidare förelås att 
chefen för kvalitet & samhällsutveckling får i uppdrag att underteckna 
köpehandlingarna samt att det i dagsläget inte ska upprättas någon detaljplan 
för fastigheten Snårköllandet 1:8.  

Beslutsunderlag
 Fritidsnämndens beslut 2016-12-21 § 116

Ewa Andersson Hjälte
Strateg, mark och exploatering

Beslutet skickas till
Kvalitet & samhällsutveckling
Fritidsnämnden
Stadsbyggnadsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Fritidsnämnden 2016-12-21

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 116

Försäljning av naturcampingen Stora Stenträsk.
Ärendenr 2016/221-3.7.2.7

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden rekommenderar kommunstyrelsen besluta sälja 
naturcampingen Stora Stenträsk, Snårköllandet 1:8 och att det inför 
försäljningen upprättas en detaljplan i syfte att säkerställa områdets nyttjande 
som naturcamping.

Sammanfattning av ärendet
Fritidsförvaltningen har sedan 2014-05-14 haft ett avtal om driftentreprenad 
för naturcampingen Stora Stenträsk. Nuvarande driftentreprenör är 
Camp Svanis, där avtalet går ut 2017-05-14. 

Inom fastigheten finns 35 husvagnsplatser, åtta uthyrningsstugor, en 
bastubyggnad, ett äldre servicehus med bastu, ett servicehus med bastu, en 
storstuga, en receptionsstuga, en vedbod, ett antal toaletter och grillplatser 
samt ett antal pirar och bryggor. Det finns ingen el i området. Vägen till Stora 
Stenträsk och likaså träsket ägs av Sveaskog. Fritidsförvaltningen har 
nyttjanderättsavtal gällande fisket t.o.m. 2016-12-31.

Fritidsförvaltningen har under åren gjort förbättringsåtgärder, bland annat 
fler husvagnsplatser och fler uthyrningsstugor samt nya toaletter.

Då beslut sedan tidigare finns om att Luleå kommun inte ska bedriva 
campingverksamhet föreslår fritidsförvaltningen fritidsnämnden 
rekommendera kommunstyrelsen besluta att sälja naturcampingen Stora 
Stenträsk.

Fritidsförvaltningen har 2016-11-17 föreslagit fritidsnämnden rekommendera 
kommunstyrelsen besluta att sälja naturcampingen Stora Stenträsk, 
Snårköllandet 1:8

Arbetsutskottet har 2016-12-07, § 55 föreslagit fritidsnämnden rekommendera 
kommunstyrelsen besluta att sälja naturcampingen Stora Stenträsk, 
Snårköllandet 1:8

217



LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Fritidsnämnden 2016-12-21

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Sammanträdet
Förvaltningschefen föredrar ärendet

Beslutsgång
Ordförander ställer arbetsutskottet förslag under proposition och finner att 
fritidsnämnden bifaller förslaget med tillägg att det inför försäljningen 
upprättas en detaljplan i syfte att säkerställa områdets nyttjande som 
naturcamping.

Beslutsunderlag
 Avtal Camp Svanis avseende drift av Stora Stenträsk, Hid FRI 2014.345
 Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-17, Hid FRI 2016.1720
 Arbetsutskottets förslag till beslut § 55, 2016-12-07, Hid FRI 2016.1727

Beslutet skickas till
 Kommunstyrelsen
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