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FÖRORD
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till

detaljplan för del av Kronan 1:1, Kronan 1:5
samt Logementet 1 utgör ett underlag i detalj-

planeprocessen. MKB:n tas fram parallellt med
detaljplanen och ingår som underlag vid samråd,
granskning och slutligen antagande av detaljplanen.
MKB:n har utarbetats av MAF Arkitektkontor på
uppdrag av Stadsbyggnadsförvaltningen i Luleå
kommun. Beställare av MKB var Annika Ohls,
planarkitekt, Stadsbyggnadsförvaltningen. Projektledare för MKB-arbetet har varit Ulf Hedman,
samhällsutvecklare, MAF, och ansvarig handläggare har varit Mia Sundström, samhällsplanerare,
MAF.
WSP har genomfört geotekniska utredningar och
gjort systemhandling för VA, Ramböll har utfört
dagvattenutredning, trafikanalys och bullerutredning. Golder Associates har undersökt förorenad
mark. MRM Konsult har utfört tester på sulfidjord.
Kommunekolog Örjan Spansk har inventerat
naturvärden i området och Piteå Museum har
inventerat kulturvärden.
I MKB:n redovisas även illustrationer och perspektiv över Kronandalen, dessa har tagits fram
till Kvalitets- och gestaltningsprogrammet för
Kronandalen (2015).
Luleå 2017-03-17

LÄSANVISNING
Miljökonsekvensbeskrivningen redogör för förutsättningar, konsekvenser och åtgärdsförslag av
följande miljöaspekter;
Mark och vaƩen som främst behandlar förorenad mark och sulfidjord samt vattenkvalitet och
grundvattensänkning,
Trafik som behandlar den ökade trafiken i området, buller och luftkvalitet,
Växt- och djurliv som behandlar viktiga spridningskorridorer,
Kulturmiljö redovisar byggnader som är viktiga
för att bevara det kulturella arvet,
Stads- och landskapsbild behandlar upplevelsen
av den nya stadsdelen.
MKB dokumentet inleds med en icke teknisk
sammanfattning av miljöbedömningen. Inledningen beskrivs i kapitel 1 med bakgrund och
syfte samt planeringsförutsättningar. Genomförandet beskrivs i kapitel 2 där behovsbedömningen, avgränsningen och bedömningsgrunderna
behandlas. Allmänna intressen som riksintresse,
miljökvalitetsnormer och miljömål behandlas i
kapitel 3. Kapitel 4 beskriver de olika alternativen
som miljöbedöms. Nulägesbeskrivningen i kapitel
5 ligger till grund för konsekvensbeskrivningen
av miljöaspekterna som behandlas i kapitel 6
Under respektive rubrik redogörs för förutsättningar, konsekvenser och åtgärdsförslag samt
de eventuella miljökvalitetsnormer som berörs,
efter det bedöms miljöpåverkan. Måluppfyllelse
av miljökvalitetsmål redovisas i kapitel 7. Slutli2

gen görs en samlad bedömning i kapitel 8 med
förslag till uppföljning i tabellform.
Kapitel 9 redovisar underlag till miljöbedömningen.
MKB:n sammanställer delar av underlaget som
tas fram till detaljplanen och redovisar det i detta
dokument. För mer information hänvisas till respektive rapport som anges i listan med underlag
i kapitel 9.

Revidering samråd
Ett förslag till detaljplan har visats för samråd
under perioden 7 oktober – 7 november 2016.
Under samrådstiden har det inkommit synpunkter som redovisas i samrådsredogörelsen.
Följande revideringar har gjorts i denna MKB:
Underlaget för bedömning av påverkan på mark
och vatten har kompletterats med en utredning
av sulfidjordens utbredning och försurningsgrad samt beräkning av ungefärlig grundvattensänkning och mängd sulfidjord som kan
hamna aerobt (dvs. ovanför grundvattenytan)
och därmed laka ur metaller som påverkar miljön
i omgivningen, främst den ekologiska statusen
i Björkskatafjärden. Sulfidjordshanteringen har
förtydligats. Vattenprover som har tagits i Björkskatafjärden sedan 1990 har analyserats avseende de parametrar som påverkas av urlakning
av sulfidjordar, med syfte att redogöra för vilken
belastning fjärden kan hantera utan att statusen
försämras i den grad att miljökvalitetsnormerna
riskerar att överträdas.

SAMMANFATTNING
Utifrån mängden sulfidjord som kan hamna
aerobt ska en beräkning av mängden metallhalter som bedöms lakas ur sulfidjorden och med
grundvattnet nå recipienten Björkskatafjärden tas
fram. Halterna ska bedömas mot uppmätta halter
i fjärden. Resultatet ska visa maximal påverkan
från sulfidjordsutfällning som planerad exploatering i Kronandalen kan medföra. Detta resultat
ska ligga till grund för slutgiltig bedömning av
miljöpåverkan på Björkskatafjärden, vilket medför
att denna MKB kommer att kompletteras med
resultatet och bedömning efter granskningstiden.
De förnyade provtagningarna av markföroreningar som rekommenderades i samrådsskedet har
utförts och analyserats, och avsnittet om föroreningar har kompletterats med resultatet.
En luftkvalitetsberäkning har utförts och avsnittet
om trafik kompletteras med resultatet.

Revidering granskning
Ett förslag till detaljplan har visats för granskning under perioden 3 – 24 februari 2017. Under
granskningstiden har det inkommit synpunkter
som redovisas i granskningsutlåtandet.
Följande revideringar har gjorts i denna MKB:
MKB har kompletterats med resultatet från ovan
nämnda beräkning av påverkan på vattenkvaliteten i recipienten.
Avsnittet som behandlar buller har kompletterats
med planbestämmelser som styr utformningen
av bebyggelsen.

Miljökonsekvensbeskrivning av detaljplan används för att få en helhetssyn av den miljöpåverkan som en planerad markanvändning kan antas
medföra.
Det huvudsakliga syftet med detaljplaneläggningen är att skapa planmässiga förutsättningar
för en attraktiv och hållbar stadsdel. Detaljplaneförslaget bygger på Kvalitets- och gestaltningsprogrammet för Kronandalen.
Detaljplanen möjliggör en tät stadsstruktur med
ca 2200 bostäder, verksamhetslokaler,
samhällsservice, m.m. Bebyggelsen ska vara
blandad med olika boendetyper och funktioner.
Området på Lulsundsberget föreslås vara naturmark, övriga grönområden föreslås planläggas
som Parkmark.
Planförslaget tillåter flerbostadshus i 4-5 våningar
och radhus i 2-3 våningar samt en 6 våningsbyggnad. Flerbostadshusen planeras i hel- eller
halvslutna bostadskvarter. Lokaler för verksamheter och service ska inrymmas i bottenvåningar
mot huvudgatan och i vissa specifika lägen.
Stadsdelen ska också innehålla en skola för 500
elever samt förskola. Även ett vård- och omsorgsboende och en mindre sporthall planeras
att uppföras. Skolan, sporthallen och vård- och
omsorgsboendet ligger i direkt anslutning till
planområdet. Inom planområdet finns mark för
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allmänna ändamål i form av gator, torg och park.
Detaljplanen är utformad med viss flexibilitet
för att tillåta en utveckling under en längre tid.
Området kommer att byggas ut etappvis under
10-15 års tid.
Planförslagets konsekvenser bedöms mot ett
alternativ som utgörs av planprogrammets förslag för Kronandalen samt ett nollalternativ som
innebär den sannolika utvecklingen i området om
inte exploatering enligt detaljplanen sker. Nollalternativet innebär att Logementet (kommunens
drift- och underhållsavdelning) och filmstudion
(Studio Kronan) som idag finns inom planområdet blir kvar. Kulturbyn Kronan exploateras enligt
pågående förslag och Kronanvägen anläggs som
planerat.
I tabellen sammanfattas bedömningen av planförslagets, alternativ planprogrammet och nollalternativets konsekvenser samt vilka åtgärder som
föreslås. Bedömningsgrunderna finns beskrivet
på sida 11.

POSITIVA KONSEKVENSER

INGA/OBETYDLIGA
NEGATIVA KONSEKVENSER

SMÅ NEGATIVA
KONSEKVENSER
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INLEDNING

BAKGRUND OCH SYFTE

Tidigare planer och utredningar

Kronan är ett område ca 3 km nordost om Luleå
city och består av bostadsområdena Östra Kronan, Kronanhöjden, Kronanbacken och Lulsundsberget, arbetsplatsområdet Kulturbyn Kronan.

Ett antal planer och program föreligger detaljplanen för Kronandalen. En fördjupad översiktsplan
(FÖP) för Kronanområdet togs fram 2004, ett
planprogram för Kronandalen (Program Detaljplan för del av Kronan, del av Kronan 1:1 m fl)
togs fram 2012. En strategisk översiktsplan togs
fram 2013. Med utgångspunkt i dessa planer och
program har Kvalitets- och gestaltningsprogrammet för Kronandalen (Kronandalen kvalitets- och
gestaltningsprogram, 2015) tagits fram, som i sin
tur ligger till grund för detaljplanen för Kronandalen.

Idag bor ca 1500 personer i området. Kronan
utvecklas nu ytterligare genom detaljplaneläggning för nya bostäder och miljöer på området
Kronandalen. Med ytterligare bostäder skapas
också förutsättningar för att bygga en skola,
utöka servicen och skapa nya arbetsplatser så att
Kronan blir en komplett stadsdel. Fullt utbyggd år
2030 beräknas Kronan ha 7 000 invånare.

Historik
Kronan var tidigare Luftvärnsregemente 7:s område. LV 7 etablerades under andra världskriget
och byggdes ut decennierna därefter på mark
som tidigare var jordbruksmark. Militärens verksamhet omfattade ett stort markområde med
många olika anläggningar, byggnader, skjutbanor
och försvarsanläggningar av olika slag. Försvarets
verksamhet påbörjades 1942 och avslutades 1993
när LV 7:s verksamhet blev en del av Norrlands
luftvärnsregemente i Boden.
Efter flytten övertog kommunen den statliga
marken och samtliga byggnader och anläggningar på den.

Miljöbedömning och konsekvensbeskrivning
Enligt miljöbalken ska det göras en miljöbedömning av en plan eller ett program om dess genomförande kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan. En behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplanen har upprättats
och kommunen har i samråd med länsstyrelsen
bedömt att detaljplanen kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan. Därmed ska en miljöbedömning av detaljplanen genomföras och
dokumenteras i en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB).
Syftet med miljöbedömningen är att integrera
miljöaspekter och miljöhänsyn i utarbetandet av
planen för att främja hållbar utveckling. Därmed
kopplar miljöbedömningen direkt till ambitionen
om att hållbar utveckling ska genomsyra arbetet. Både miljöbedömningsprocessen och MKB:n
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är viktiga verktyg för att följa och dokumentera
denna ambition särskilt med avseende på de
ekologiska, kulturella och sociala dimensionerna
av hållbar utveckling. MKB:n är på det sättet
en del i processen att värdera olika studerade
alternativ och till sist en av grunderna för utformningen av det slutliga planförslaget.
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GENOMFÖRANDE

BEHOVSBEDÖMNING
En miljöbedömning ska göras när en kommun
upprättar eller ändrar en detaljplan, om dess
genomförande kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan, enligt 6 kap 11§ miljöbalken. För
detaljplaner ska en behovsbedömning genomföras för att undersöka om betydande miljöpåverkan föreligger eller inte. Om betydande miljöpåverkan kan antas uppstå ska miljöbedömningen
dokumenteras i en miljökonsekvensbeskrivning,
enligt 6 kap 12§ miljöbalken.
Kommunen har i sin behovsbedömning kommit
fram till att det finns risk för att detaljplanen kan
medföra betydande miljöpåverkan med motiveringen: ”Med hänsyn till planens omfattning
och de många faktorer som påverkas till följd av
planens genomförande är det svårt att få en samlad bild över detaljplanens miljöpåverkan. Det
kan därför inte uteslutas att ett genomförande av
detaljplanen kan innebära risker för miljön eller
för människors hälsa och säkerhet varför en miljöbedömning med MKB bör genomföras.”

AVGRÄNSNING
Innehållsmässig avgränsning
I 6 kap 12 § miljöbalken listas vad en MKB för
planer och program ska innehålla. Det som är
aktuellt i fråga om avgränsning är dels vilka miljöaspekter och dels vilka miljökvalitetsmål som
kan anses vara relevanta att beakta i miljöbedöm-

ningen av planen. Det är enbart de miljöaspekter
för vilka genomförandet av planen kan anses
innebära en betydande miljöpåverkan som ska
ingå i miljöbedömningen av planen. Miljöaspekterna som ska beaktas vid avgränsning listas i 6
kap 12 § p. 6 miljöbalken.

- Giftfri miljö
- Frisk luft
- Levande sjöar och vattendrag
- Grundvatten av god kvalitet
- Ett rikt växt- och djurliv
- Endast naturlig försurning

Kommunen har tagit fram ett förslag på avgränsning och samrått med länsstyrelsen. MKB:n omfattar följande aspekter:

Geografisk avgränsning

- Mark och vatten
Förekomst av föroreningar och sulﬁdjordar, hantering av översko smassor. Dagva enlösningar
och påverkan på grundva en. Klima örändringens
påverkan.
- Trafik
Traﬁkbuller och lu kvalitet från förväntad fram da
traﬁksitua on.

Utredningsområdet för MKB sammanfaller med
gränsen för detaljplan, se bild nedan. Förändrad
markanvändning inom avgränsningen kan dock
medföra konsekvenser även för kringliggande
områden. Därmed kommer konsekvenser avseende vatten, övergripande strukturer för natur,
rekreation, landskapsbild, kulturmiljö och trafik
att hantera ett större område.

- Växt- och djurliv
Påverkan på kvarvarande natur och eventuellt skyddade arter.
- Kulturmiljö
Avseende den militära verksamheten som digare
bedrivits i området.
- Stads-/landskapsbild
Förändring av stads-/landskapsbild och grönstruktur
när e ll stora delar obebyggt område exploateras.
Relevanta miljömål att hantera i MKB:n är:
- God bebyggd miljö
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Figur 1: Geograﬁsk avgränsing markerad med gul
streckad linje.

Tidsmässig avgränsning
Nollalternativet, planalternativet samt övriga
studerade alternativ ska jämföras mot samma
tidshorisont i MKB:n. Kronan som ny stadsdel
bedöms vara fullt utbyggt år 2030, därmed utgör
detta horisontår tidsmässig avgränsning för
MKB:n.

BEDÖMNINGSGRUNDER
En konsekvensbedömning görs genom en sammanvägning av det berörda intressets värde och
av ingreppets eller störningens omfattning. Om
åtgärdsförslag är lämpligt för att minska negativa konsekvenser tas detta med i bedömningen.
Konsekvensen beskrivs enligt graderingar:
- Stora negativa konsekvenser
Betydande eller begränsad påverkan på riksintresse,
eller betydande påverkan på värden av lokalt/regionalt intresse. Överskrider miljökvalitetsnormer
eller rikt-/gränsvärden för miljön. Motverkar tydligt
na onella miljömål.
- Måttliga negativa konsekvenser
Liten påverkan på värden av riksintresse eller
begränsad påverkan på värden av lokalt/regionalt intresse. Nega v påverkan på na onella- och
kommunala miljömål eller risk för överskridande av
miljökvalitetsnorm eller rikt-/gränsvärden för miljön.
- Små negativa konsekvenser
Liten påverkan på värden av lokalt/regionalt intresse. Liten nega v påverkan på kommunala miljömål.

- Inga/Obetydliga negativa konsekvenser
Ingen eller obetydlig påverkan på värden av riksintresse eller lokalt/regionalt intresse. Motverkar eller
bidrar obetydligt ll a uppfylla miljömål.
- Positiva konsekvenser
Konsekvenser som förbä rar värden av riksintresse
eller lokalt-/regionalt intresse. Bidrar med åtgärder i
miljömåls riktning eller bidrar ll a förbä ra nu
överskridna rikt- och gränsvärden.
- Ingen bedömning
Ej llräckligt med underlag för bedömning.
Bedömning av hur dessa miljökonsekvenser
påverkar värden av riksintresse eller lokalt-/regionalt intresse.
-Betydande påverkan
Värden som utgör grund för utpekandet av objektet
försvinner.
-Begränsad påverkan
Objektets värden ﬁnns kvar men minskar generellt
eller delar av värdena försvinner.
-Liten påverkan
Delar av objektets värden minskar.

Stora negativa konsekvenser

Måttliga negativa konsekvenser

Små negativa konsekvenser

Inga/obetydliga konsekvenser

Osäkerheter i bedömningen ska tydligt framgå.
Positiva konsekvenser
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3

ALLMÄNNA INTRESSEN

RIKSINTRESSEN
Riksintressen gäller geografiska områden som
har utpekats därför att de innehåller nationellt
viktiga värden och kvaliteter. Områden kan vara
av riksintresse för både bevarande och exploatering men också för areella näringar som jordbruk,
yrkesfiske och rennäringen.
Riksintressen ska behandlas och redovisas i den
kommunala översiktsplaneringen så att det blir
tydligt hur dessa förhåller sig till andra intressen
men också för att avvägningar mellan oförenliga
riksintressen ska kunna göras.
Begreppet riksintresse används om två olika typer
av områden. Dels större områden som riksdagen beslutat om i 4 kap miljöbalken, de omfattar delar av våra kuster, fjäll och älvar. Eftersom
områdena är grovt angivna i lagen kan en närmare avgränsning behöva göras i kommunens
översiktsplan. Dels områden som är riksintressen
enligt 3 kap. miljöbalken och där de 12 nationella
myndigheterna är ansvariga för att ange anspråk.
Dessa riksintressen kan utgöras av exempelvis vägar och kulturmiljöer.
Kronan ligger inom riksintresse för Norrbottens
kust och skärgård samt riksintresse för friluftsliv
(4 kap 2§ och 3 kap 6§ miljöbalken). Svartöleden
som löper söder om planområdet utgör riksintresse för transporter (3 kap 8§ miljöbalken).
Kronandalen omfattas av riksintresse för totalförsvaret (3 kap 9§ miljöbalken) med avseende på

att det ligger inom stoppområde för höga objekt
(45 meter) samt inom hinderfritt område skjutfält.
Detaljplanen för Kronandalen bedöms inte
påverka riksintressena negativt, enligt följande
motivering;
- Norrbottens kust och skärgård (4 kap 2§ miljöbalken) samt Friluftsliv (3 kap 6§ miljöbalken)
Riksintresset är mycket omfa ande e ersom det
berör hela kommunens östra sida från E4 ut ll den
ekonomiska zonen i havet. Kommunens ställningstagande är därför a peka ut speciﬁka platser och
områden där frilu svärdena iden ﬁerats som höga.
Kronandalen ingår inte i e utpekat område med
höga värden för kust och skärgård eller frilu sliv.
- Transporter - 3 kap 8§ miljöbalken
Svartöleden är utpekat som riksintresse för a säkra
framkomlighet ll hamnen. Framkomligheten längs
Svartöleden får därför inte försämras genom exploateringen på Kronanområdet.
Korsningen Svartövägen/Kronbacksvägen har under
2015/2016 byggts om för a klara av ökade traﬁkﬂöden som genereras när Kronanområdet exploateras, vilket säkrar a framkomligheten inte försämras.
- Totalförsvaret - 3 kap 9§ miljöbalken
Området är inte längre i militärt bruk, skjutbanorna
ﬁnns inte kvar. Detaljplanen medger inte bebyggelse
högre än 45 meter och riksintresset påverkas därför
inte.
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MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande
styrmedel som beskrivs närmare i miljöbalkens
5:e kapitel. Syftet med miljökvalitetsnormer är
att komma till rätta med hälso- och miljöpåverkan från så kallade diffusa utsläpp. Det gäller till
exempel utsläpp från trafik och jordbruk. Miljökvalitetsnormer infördes med miljöbalken år
1999. De miljökvalitetsnormer som är aktuella för
Kronanområdet är de som finns för luftkvalitet,
omgivningsbuller och vattenkvalitet. Naturvårdsverket ansvarar för vägledning kring miljökvalitetsnormer som rör luftkvalitet och omgivningsbuller. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för
vägledning kring miljökvalitetsnormer som rör
vattenkvalitet.
Utgångspunkten för en miljökvalitetsnorm är att
den tar sikte på tillståndet i miljön och vad människan och naturen bedöms kunna utsättas för
utan att ta alltför stor skada.
Kommunen ska i planering och planläggning
iaktta gällande miljökvalitetsnormer. Detaljplaner,
områdesbestämmelser och lovgivning får inte
medföra att en miljökvalitetsnorm överträds.
Miljökvalitetsnormerna och planens eventuella
påverkan på dem beskrivs närmare under rubrikerna Mark och vatten samt Trafik i kapitel 6
Konsekvensbedömning.

MILJÖMÅL
Regeringen har formulerat 16 miljökvalitetsmål.
Dessa mål ska fungera som vägledande i all
planering. Syftet med målen är att främja människors hälsa och värna om biologisk mångfald
och naturmiljö, liksom säkra god hushållning av
resurser och ta tillvara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena. Länsstyrelsen i Norrbotten
har beslutat att det inte finns regionala särdrag
som motiverar egna regionala anpassningar av
miljökvalitetsmål, preciseringar och etappmål för
Norrbottens län, därmed gäller nationella miljökvalitetsmål, preciseringar och etappmål som
beslutas av regeringen även för Norrbottens län.

- Giftfri miljö, Bara naturlig försurning, Levande
sjöar och vattendrag samt Grundvatten av god
kvalitet.
Längs länets kust, och inom planområdet, ﬁnns
sulﬁdjordar som i samband med ändrad markanvändning kan orsaka kra ig försurning och höga
metallhalter.
Kronanområdet har digare varit en militär anläggning. Föroreningar har påträﬀats i nivåer som kan
innebära risker för människan och miljön för planerad markanvändning i området. Miljöproblem
är vanligt förekommande i många va enmiljöer,
exempelvis övergödning, syrefa ga förhållanden,
miljögi er och försurning.

Miljökonsekvensbeskrivningen berör särskilt följande miljökvalitetsmål som beskrivs och bedöms
i kapitel 6 Miljömål;
- God bebyggd miljö samt Ett rikt växt och djurliv
I en del av länets städer, bland annat Luleå, råder
bostadsbrist och stort bebyggelsetryck, vilket kan
påverka kulturmiljövärden och övriga stadsbyggnadsvärden nega vt. Kronanområdet innebär a en
ny stadsdel växer fram på e område som har varit
rela vt oexploaterat.
- Frisk luft
Länet är industritungt och har rela vt höga utsläpp
ll lu en. Lu kvaliteten i länets tätorter är i vissa
fall lika dålig som mer tätbefolkade områden i södra
Sverige. En ny stadsdel genererar traﬁk som påverkar lu kvaliteten.
Figur 2: Illustra oner av miljömål. Källa : Miljömål.se
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4

ALTERNATIVREDOVISNING

Ett rimligt alternativ med hänsyn till detaljplanens
syfte och geografiska räckvidd ska redovisas i
MKB:n och jämföras med planförslaget. Syftet
med att jämföra planförslaget med andra alternativ är att strategiska val som främjar hållbar
utveckling ska kunna göras i ett tidigt skede.
Alternativet som bedöms mot planförslaget
utgörs av planprogrammets förslag (Program
Detaljplan för del av Kronan, del av Kronan 1:1 m
fl, 2012) som bland annat innebär lägre exploateringsgrad och delvis annan markanvändning.
Nollalternativet är ett referensalternativ för
att bedöma planens förslag på övergripande
mark- och vattenanvändning med avseende på
miljöeffekter och konsekvenser. Nollalternativet beskriver miljöns sannolika utveckling inom
utredningsområdet om inte detaljplanens förslag
genomförs. Nollalternativet är inte en beskrivning
av aktuella förhållanden eller ett antagande om
oförändrat tillstånd, utan inkluderar de åtgärder
och de förändringar som kan förväntas även utan
att den nya detaljplanen genomförs.

Området på Lulsundsberget föreslås vara naturmark, övriga grönområden föreslås planläggas
som parkmark.
Planförslaget tillåter flerbostadshus i 4-5 våningar
och radhus i 2-3 våningar samt en 6 våningsbyggnad. Flerbostadshusen planeras i hel- eller
halvslutna bostadskvarter. Lokaler för verksamheter och service ska inrymmas i bottenvåningar
mot huvudgatan och i vissa specifika lägen.
Stadsdelen ska också innehålla en skola för 500
elever samt förskola. Även ett vård- och omsorgsboende och en mindre sporthall planeras
att uppföras. Skolan, sporthallen och vård- och
omsorgsboendet ligger i direkt anslutning till
planområdet. Inom planområdet finns mark för
allmänna ändamål i form av gator, torg och park.
Detaljplanen är utformad med viss flexibilitet
för att tillåta en utveckling under en längre tid.
Området kommer att byggas ut etappvis under
10-15 års tid.
Planillustrationen redovisas på följande sida, se
figur 3.

PLANFÖRSLAGET
Detaljplaneförslaget bygger på Kvalitets- och
gestaltningsprogrammet för Kronandalen.
Detaljplanen, se plankarta och planbeskrivning,
möjliggör en tät stadsstruktur med ca 2200
bostäder (B), verksamhetslokaler (C), samhällsservice (S och R), m.m. Bebyggelsen ska vara
blandad med olika boendetyper och funktioner.

Detaljplanförslaget redovisas med plankarta och
planbeskrivning. På plankartan ﬁnns planbestämmelser som reglerar detaljplanens u ormning. Läs
plankarta och planbeskrivning ihop med denna
MKB.
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PLANILLUSTRATION

ÖVERSIKTSKARTA

Figur 3: Illustra on av planförslaget som visar kvartersmarken med
föreslagen bebyggelse i halvslutna
kvarter, gatornas sträckning samt
parkmarken centralt i området med
va en och strövs gar. Den svarta
streckade linjen visar planområdesgränsen.

GRANSKNINGSHANDLING
SBF 2015/1868

Detaljplan för del av Kronan

del av Kronan 1:1, samt Kronan 1:5
Beslutsdatum

Luleå kommun

Norrbottens län

Antagande

Stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning stadsplanering, 2017-02-02
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Illustrationen visar ett exempel på hur stadsdelen kan komma att utformas.

Skala: 1:2000
Skala 1:2000 (A1) 1:4000 (A3)
AnneLie Granljung
Planchef
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Annika Ohls
Planarkitekt

Daniel Rova
Planarkitekt

Instans

ALTERNATIV
PLANPROGRAM
Planprogrammet skiljer sig som
alternativ främst genom lägre exploateringsgrad, 1 200-1 800 nya
bostäder jämfört med detaljplanens 2 200 bostäder. Detaljplanen
innefattar endast Kronandalen
medan planprogrammet omfattar
ett större område, jämför plankartorna i detta avsnitt. Ytorna att
exploatera (inom detaljplaneområdet) är i stort sett samma i båda
alternativen, men i detaljplanen
har byggnaderna fler våningar och
därmed fler bostäder. Detaljplaneförslaget har mer stadsmässig
utformning av Kronandalen än
planprogrammet. Detaljplanen har
även ett starkare grönstråk mellan
naturområdena i västra och östra
delen av planområdet.
I planprogrammet föreslås kontor,
service och andra verksamheter
i norr med hänsyn till närheten
till Bensbyvägen. I detaljplanen
föreslås bostäder och centrumverksamhet på platsen. För att
boendemiljön ska bli god trots
närheten till Bensbyvägen föreslås
halvslutna kvarter med bullerskyddade innergårdar.

Figur 4: Bild på planprogrammets struktur av bebyggd mark. Källa: Planprogram för Kronan
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NOLLALTERNATIVET

ALTERNATIV PLACERING

Nollalternativet innebär att Logementet (kommunens drift- och underhållsavdelning och
filmstudion (Studio Kronan) som idag finns inom
planområdet blir kvar. Kronanområdet kommer
att fortsätta att exploateras.

Kronan är kommunens största centralt belägna
markreserv för ny bebyggelse. Områdets lämplighet har utretts i tidigare övergripande planering,
så som översiktsplan och fördjupad översiktsplan,
placeringen av ny stadsdel har även konsekvensbedömts.

Kulturbyn Kronan exploateras enligt pågående
förslag och Kronanvägen anläggs som planerat. På Lulsundsberget kommer två nya flerbostadshus uppföras med totalt ca 100 lägenheter.
Kronanvägen planeras också att byggas ut med
ca 350 nya villor och radhus.

Utredning av alternativ placering kan därmed ses
som redan utförd och utreds därför inte i denna
MKB.

Det finns ett politiskt beslut att omlokalisera
Återvinningscentralen (ÅVC), därmed räknas den
verksamheten bort i nollalternativet. Det bedöms
sannolikt att byggnaderna inom återvinningsområdet kommer inrymma andra verksamheter.
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NULÄGESBESKRIVNING

KRONANOMRÅDET
Ormberget

Kronanbacken
Björkskatałärden
Östra Kronan

Logementet

Kronanbacken
Kronandalen

alen

ÅVC

Lulsundskan

Lulsundsberget

Studio
Kronan

Kronan är ett område ca 3 km
nordost om Luleå city och består av bostadsområdena Östra
Kronan, Kronanhöjden, Kronanbacken och Lulsundsberget,
arbetsplatsområdet Kulturbyn
Kronan samt fritidsområdet
Ormberget. Idag bor ca 1500
personer i området.
Kronandalen är en dalgång
mellan Ormberget, Lulsundsberget och Kulturbyn som
mynnar ut i Björkskatafjärden i
nordväst och i Skurholmsfjärden i sydväst.
Bilden t v illustrerar höjderna
med blå cirklar och dalgången
med gul pil.

MARK OCH VATTEN
Geoteknik och geohydrologi
Kulturbyn Kronan

Kronanhöjden
Skurholmsłärden

Figur 5: Kronanområdet
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Inom planområdet finns flera
olika marktyper med olika
förutsättningar för anläggning
och byggande. Geotekniska
utredningar har gjorts i flera
omgångar sedan år 1995. Underlag till denna MKB utgörs av
Geotekniskt utlåtande, Ramböll
2009 samt PM geoteknik för
etapp 1, 3-4, WSP 2016.

Lulsundsberget i väster utgör den högsta punkten, med delvis berg i dagen. Kronanhöjden i
sydost och Kronanbacken i nordost utgör de
andra höjdpartierna. Ytvatten från omkringliggande höjder rinner genom dalen som utgör ett
utströmningsområde till fjärdarna. Vid foten av
Lulsundsbergets norrsida finns utströmningshål
vilket medför att marken lokalt är mycket blöt.
De öppna och plana ytorna består överst av ett
tunt växt-/mullskikt, därefter följer sand och siltig
sand ned till drygt två meters djup som underlagras av morän. På vissa ställen underlagras sand
och siltig sand av sulfidjord.
På äldre kartor över området framgår att de
låglänta delarna centralt i området har haft ett
relativt tätt dikessystem för avvattning. Idag är
dikena överfyllda men kan eventuellt finnas kvar
som täckdiken - dvs funktionen av dike finns kvar,
men de syns inte. Avskärande diken för ytvatten
finns i viss del kvar i områdets anslutning till
höjdpartierna.
Stora delar av området har fyllts upp med 0,5
till 2,5 m material av okänt ursprung. I området
mellan Regementsvägen och Kompanivägen, se
gator i figur 27, finns inga större utfyllningar och
jorden består dels av morän och dels sand av
relativt fast lagring på morän. Torv förekommer
i området mellan ÅVC och Studio Kronan. Lösa
sediment av silt, lera och sulfidlera återfinns i den
norra delen av området, se gult område (sektion
AA till FF) på figur 6.

Björkskatałärden

Skurholmsłärden

Figur 6: Karta geoteknik. Källa: Planprogram för Kronan

19

Förorenad mark

DagvaƩen

Fjärdarna och Lulsundskanalen

Den militära verksamheten som tidigare bedrevs i
området har orsakat föroreningar vid bl. a skjutbanor och garage. Undersökningar av föroreningar i området har gjorts vid flera tillfällen
sedan 2004. Efterbehandling av förorenad mark
har utförts under år 2005.

Kronandalen består till stor del av gröna ytor och
naturmark, endast en liten del är bebyggd och
har hårdgjord yta. Det är de hårda ytorna som
framförallt ökar mängden dagvatten, som annars
hade infiltrerats naturligt i marken.
I Kronandalen leds dagvattnet via öppna vegetationsklädda diken mot norr till breda terrasserade
diken längs Bensbyvägen. Där fördröjs och renas
vattnet innan det slutligen når recipienten.

Björkskatafjärden, Skurholmsfjärden och Lulsundskanalen är recipienter för både dagvatten
och grundvatten från planområdet. Björkskatafjärden är en sjö som ingår i Luleälvens kustområde. Sjön har en area på ca 1 kvadratkilometer. Skurholmsfjärden ingår i samma område och
har en area på ca 0,6 kvadratkilometer. Fjärdarna
binds ihop av Lulsundskanalen som är nästan 500
meter lång, se bilderna nedan, samt figur 25.

Figur 7: Lulsundskanalen

Figur 8: Tröskeldamm i Lulsundskanalen/Skurholms ärden
Foto: MAF

En översiktlig utredning har tagits fram under
2016 som underlag för arbetet med detaljplanen.
I utredningen sammanfattas tidigare utredningar
och åtgärder som utförts. En provtagnings- och
analysplan har tagits fram för att komplettera
befintlig information som underlag för beslut om
eventuella framtida efterbehandlingsåtgärder.

GrundvaƩen
Grundvattnet strömmar till från höjdpartierna
samt bildas i de låglänta områdena. Avrinningen
sker främst mot norr med Björkskatafjärden som
recipient. Dagvatten från den västra delen av
Lulsundsberget rinner ner mot Skurholmsfjärden.
Vattendelaren finns markerad med blå linje på
figur 6, se föregående sida.
Grundvattnet är relativt ytligt, uppmätta grundvattennivåer varierar mellan ca 0,5-1,5 m under
nuvarande markyta. På de ställen som idag är
utfyllda ligger grundvattennivån under fyllningen
ungefär på samma nivå som den tidigare naturliga markytan.
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TRAFIK
I takt med att omvandlingen av Kronan har påbörjats för cirka 10 år sedan har även infrastrukturen i området byggts ut. Nya anslutningar till
Kronan från Kronbacksvägen och Bensbyvägen
har tillkommit sedan utbyggnader av bostäder
påbörjades. Trafikmätningar på infartsvägarna till
Kronan visar att cirka 4600 fordon per vardagsdygn använder den norra infarten från Bensbyvägen. Från infarten från Kronbacksvägen (västra
cirkulationsplatsen) går cirka 5200 fordon per
vardagsdygn, se figur 9 t h.
Gatorna genom området används idag delvis
för genomfartstrafik mellan Skurholmen och
Hertsön i östra delen av staden och Björkskatan
och Porsön i den norra delen av staden. Främsta
målpunkten inom området är ÅVC.
Trafikbuller genereras främst från de tyngre
trafikerade vägarna, Svartövägen och Bensbyvägen. Kommunen har tagit fram en trafikanalys för
Kronan samt beräknat trafikbuller för nuläge och
för prognosår 2030, då Kronanområdet beräknas
vara fullt utbyggt.

70

50
Logementet
70

40
ÅVC
Studio
Kronan
70
Kulturbyn

50

Luftkvaliteten är god. Området är lågt exploaterat
och har hög andel naturmark i omgivningen samt
långa avstånd till industriområden.

50
Figur 9: Resultat traﬁkmätning. Källa: Bullerutredning Kronandalen, Ramböll.
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VÄXT- OCH DJURLIV
Kronanområdet har tidigare utgjort en grön kil
från Ormberget och Hertsön mellan stora bebyggda områden som Lulsundet/Björkskatan i
norr och Skurholmen/Bredviken i söder. Naturmarken minskar i takt med att områdena exploateras.
Kommunekologen har inventerat området och
funnit följande naturvärdesobjekt, se figur 10 t h:
1. Område med frodig produktiv tall, en del med
spärrgreniga kronor, inväxta med yngre skog under. Spärrgreniga tallar är ett kännetecken på att
tallen uppnått en mycket hög ålder.
2. Hällmarkstallskog på Lulsundsberget. I hällmarkstallskogen växer tallarna glest mellan de
öppna berghällarna. Marken är torr och mager
och täcks med ett tunt jordtäcke. Träden är långsamt växande, relativt korta, krokiga och smala,
men kan trots det vara av hög ålder.
3. Bryn med lövträd (sälg mm) och frodig örtvegetation. Norra delen igenväxningsuccession, fritt
utvecklad med mycket löv, öppna luckor och död
ved. Marken är fukthållande.

Logementet

ÅVC

Studio
Kronan

Grönstruktur - övergripande
4. Spridningsområde med betydelse för flera
arter, där djur och insekter (och växter) kan sprida
sig från ett område till ett annat. Grönstrukturen
har betydelse både inom området och i ett större
sammanhang. Om grönstrukturen utgörs av
isolerade ”öar” försvåras spridningen och därmed
även den biologiska mångfalden. Planerad exploatering av Kronandalen innebär att den norra

Kulturbyn

Figur 10: Illustra on naturvärden, MAF
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spridningskorridoren (5) bryts och ersätts med
bebyggelse, detta gör att den södra korridoren
(6) blir ännu viktigare för att bevara biologisk
mångfald i området.

KULTURMILJÖ
Kronan har ett militär- och kulturhistoriskt intresse. Byggnader och områdets disposition och
användning berättar om hur Sveriges försvar
fungerade under perioden från andra världskriget
till Kalla krigets slut.

Figur 11: Gammal tall på Lulsundsbergets nordvästra sida.
Foto: MAF

Figur 12: Hällmark väster om höghusen. Foto: MAF

Jämfört med äldre kasernetablissement i exempelvis Boden och Umeå, representerar planläggningen av LV 7 ett nytt sätt att utforma militäranläggningar. Det traditionella regementet var
symmetriskt organiserat runt en kaserngård, där
monumentala stenhus signalerade makt och ordning. Kanslihuset dominerade och markerade sin
status genom en magnifika arkitektur. Övriga kaserner underordnade sig genom en mer måttfull
utformning. Det som skiljer LV 7 från den traditionella militäranläggningen är först och främst
att bebyggelsen här istället är inkomponerad i
terrängen och att också övningsfält är integrerade i anläggningen. Vad gäller arkitekturen måste
den jämfört med den tidigare militärarkitekturen
betecknas som en mer måttfull vardagsarkitektur,
som egentligen inte skiljde sig så mycket från de
flerbostadshus som samtidigt byggdes privat.
Det rörde sig om enkla trähus, putsade eller med
stående locklistpanel.

Piteå Museum på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret. Området i sin helhet har bevarandevärde, men även enskilda byggnader är värda att
bevara.
Ingen av byggnaderna inom Kronan har byggnadsminnesklass enligt inventeringen. I inventeringen har bebyggelsen indelats i fyra bevarandeklasser, samt en klass för byggnader som
inte är skyddsvärda. Allmänt sett har äldre bebyggelse bedömts mer värdefull än yngre bebyggelse. Autentiska byggnader är mer värdefulla
än förvanskade byggnader. Och representativa
byggnader som mässhallar är mer värdefulla än
förråd.
Inom planområdet finns det tre byggnader som
föreslås skyddas mot rivning i detaljplanen, C6,
C7 och C8, se bilder nedan och följande sida.
Av dessa tre byggnader bedöms C7 som mest
värdefull. Övriga byggnader inom planområdet
behöver inget skydd enligt Piteå Museum. I samband med att planeringen av Kronandalen påbörjades revs ett antal byggnader, bland annat C8.

Kulturmiljövärdena har inventerats år 2009 av
Figur 13: Byggnad C7 - Motorverkstad. Foto: Piteå Museum
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Figur 14: Byggnad C8 - Ammuni onsförråd (riven)

Figur 15: Byggnad C6 - Ammuni onsförråd

Figur 16: Byggnad C2-Pjäsutbildningshall (inget skydd enligt
förslag). Figur 14-16 Foto: Piteå Museum

Figur 18: Situa onsplan byggnader. Riven byggnad markerad med rö kryss. Källa: Piteå Museum
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STADS-/LANDSKAPSBILD
Historiskt sett har området varit lågt exploaterat
och med militär bebyggelse inpassad i terrängen.
Inom kasernområdet inrymdes även övningsfält och skjutbanor. En stor del av byggnaderna
omgavs av tallar och björkar med ett lågt hållet
markskikt av antingen gräs eller ris och örter. De
flesta byggnaderna var 1-2 ½ våningar och hade
traditionellt gul- eller rödmålade träfasader.
Landskapsbilden på Kronanområdet har förändrats sedan området började exploateras. De
första bostadsområden som byggdes var Kronanhöjden (2004) och östra Kronan (2008), samt Lulsundsberget (2007-2016). Den mest framträdande bebyggelsen är höghusen på Lulsundsberget
som utgör ett landmärke synligt vida omkring.
Höghusen utgörs av sex punkthus som är mellan
12 och 14 våningar höga uppförda i tegel, plåt
och puts i sand- eller grå kulörer. På Kronanhöjden finns flerbostadshus mellan 5 och 7 våningar
höga, även dem i tegel med ljusa kulörer.
Villaområdena på Kronanbacken och Östra kronan har fristående villor och radhus i 1-2 våningar med stor variation i både färgsättning och
utformning. Trenden men ljusa kulörer är starkt
representerad.

Figur 18: Kronanhöjden och fd vaktstugan. Foto: MAF

Figur 19: Kronanhöjden. Foto: MAF

Figur 20: Villaområde på Östra Kronan. Foto: MAF
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Figur 21: Höghusen på Lulsundsberget. Foto: MAF

6

KONSEKVENSBESKRIVNING

För detaljplan Kronandalen bedöms i detta
kapitel konsekvenserna av planförslaget, det
alternativa förslaget enligt planprogrammet samt
nollalternativet.

MARK OCH VATTEN
FörutsäƩningar
Sulfidjord
Sulfidjord har påträffats i områdets norra och
mellersta delar, se figur 22. Sulfidjord förekommer inte över hela området, generellt förekommer sulfidjord i de lägre belägna delarna av
Kronandalen där postglaciala sediment kunnat
bildas under syrefria förhållanden. Mäktigheten
av de sediment som bedömts vara sulfidjord
varierar men mäktigheter på upp till ca 3,5 m har
påträffats. Generellt påträffas inte sulfidjord direkt
under markytan utan överlagras av ca 2-6 m
sand- och siltsediment.
Så länge sulfidjordarna befinner sig under grundvattenytan är de stabila och har ingen påverkan
på den omgivande miljön, men sulfidjorden
kan leda till problem vid exploatering av marken. Dessa problem finns beskrivna i rapporten
Råd och rekommendationer för hantering av
sulfidjordsmassor (2007), Kerstin Pousette, avd.
Geoteknologi, LTU. Sulfidjord är en problemjord
i många avseenden. Den har ofta högt vatteninnehåll och hög organisk halt, vilket gör att den är

sättningsbenägen vid belastning samt har dålig
bärighet. Att bygga på en sådan jord innebär att
åtgärder måste vidtas för att konstruktionen ska
bli stabil. Det finns olika jordförstärkningsmetoder som kan användas, alternativt kan sulfidjorden grävas bort och ersättas av bättre massor.
Grävs sulfidjorden upp måste den tas om hand
på lämpligt sätt.
Miljömässigt uppstår problem när sulfidjord
utsätts för syre, vilket sker när den grävs upp och
läggs upp öppet i luft. Motsvarande problem
uppkommer vid grundvattensänkning. Det som
händer när sulfidjord utsätts för syre är att sulfid
oxiderar till sulfat, vilket får till följd att pH sänks.
Dessa sura förhållanden frigör metaller och svavel
från jordarnas mineral och ger förhöjda värden av
t ex svavel, järn, aluminium, kadmium, nickel, zink
och koppar i det dräneringsvatten som kommer
från jorden. De urlakade ämnena och den sura
miljön kan påverka vattenkvaliteten i vattendrag.
Upplagd sulfidjord som oxiderar påverkar även
växtligheten negativt. Andra problem som kan fås
vid grundvattensänkning och oxidering av sulfidjord är utfällning av järnhydroxider i dräneringsledningar vilket orsakar igensättning och därmed
påverkar dräneringsfunktionen, samt korrosion
på järn och betong pga av lågt pH.
MRM Konsult har undersökt två prover av sulfidjord för att bedöma dess försurningspotential.
För bedömning av försurningspotential analyseras jorden med avseende på vattenkvot, Svavel
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(mg/kg TS), Järn (mg/kg TS), Fe/S-kvot samt pH.
(S=svavel, TS=torrsubstans). Resultatet visade att
sulfidjord i prov 1 (prov från Exercisvägen) har en
låg risk för försurning på kort sikt och en måttlig
risk för försurning på lång sikt (607 mg S/kg TS).
I prov 2 (prov från Lottavägen) bedöms sulfidjorden ha en hög risk för försurning på såväl kort
sikt som lång sikt (4 720 mg S/kg TS). Bedömningsskala: låg-måttlig-hög-mycket hög (0 - >15
000 mg S/kg TS.)
WSP har studerat utbredning samt omfattning av
sulfidjord som kan hamna aerobt till följd av den
grundvattensänkning som kan förutsättas ske i
samband med att området Kronandalen exploateras.
Bedömning av sulfidjordens utbredning i området har gjorts utifrån de geotekniska undersökningar som finns utförda i området. Undersökningarna är utförda för gator och VA, planerad
exploatering av området och även historiska
undersökningar. Den bedömda utbredningen av
sulfidjord inom området Kronandalen redovisas
på planritningen, se figur 22 (G-10-1-002).
Ny marknivå kommer bli aktuellt då området
exploateras. Marknivån kommer att höjas som
mest med drygt 2 m från nuvarande markyta.
Uppmätta grundvattennivåer varierar mellan ca
0,5-1,5 m under nuvarande markyta. Anläggningar som kräver dränerande åtgärder är främst
gator och VA-schakt. Dräneringen läggs i botten
av schakten och som lägst ligger dessa schakt 4,5
m under gatan (ny markyta). För underbyggda

källarplan (ex garage) som dräneras bedöms dräneringen som lägst ligga på samma nivå under
ny markyta som VA-schakt.
Beräknad maximal grundvattensänkning utgår
från bedömd lägsta dräneringsnivå. På planritningen, se figur 22, redovisas inom vilka områden
sulfidjord bedöms hamna aerobt om maximal
dränering av området sker, dvs 4,5 m under planerad ny marknivå.
Där sulfidjord förekommer i området finns den
på varierande djup under befintlig markyta och
även med varierande mäktighet. Därför kommer
enbart delar av den sulfidjord som förekommer
i området att påverkas av en trolig grundvattensänkning.
Mängden sulfidjord som bedöms kunna hamna
aerobt vid en maximal grundvattensänkning till
4,5 meter under planerade gatuprofiler samt
troliga markytor är ca 25 080 m3 varav 400 m3
schaktas bort i samband med schakt för gator
och VA-ledningar i området.
Då de geotekniska förhållandena och jordprofilen
varierar kraftigt inom området finns vissa osäkerheter i uppskattningen av mängden. Utifrån
dessa osäkerheter bedöms uppskattad mängd
sulfidjord som kan hamna ovanför grundvattenytan mest troligt vara överskattad. I bilaga PM
Påverkan sulfidjord vid grundvattensänkning
redovisas detaljerad information angående beräkningen.
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Figur 22: Karta sulﬁdjordens utbredning, WSP

Utifrån mängden sulfidjord som bedömts hamna
aerobt har en beräkning gjorts av mängden metallhalter som bedöms lakas ur sulfidjorden och
med grundvattnet nå recipienten Björkskatafjärden. Halterna har bedömts mot uppmätta halter
i fjärden. De utförda beräkningarna visar att för
metallerna koppar och nickel föreligger inte någon risk att gällande miljökvalitetsnormer kommer att överskridas till följd av risken för oxiderad
sulfidjord inom planområdet. Zinkhalten kommer
att tangera miljökvalitetsnormen som medelhalt.
Medelhalten är bestämd vid ett antal tillfällen
som har varierat mellan olika år men provtagning
har inriktats under månaderna maj- september.
Den faktiska medelhalten under en årscykel är
därmed inte helt klarlagd.

GrundvaƩen
Exploateringen på Kronandalen medför dränerande åtgärder som bidrar till en viss permanent
grundvattensänkning i området. Sänkning av
grundvattennivån kan även påverka naturmiljön,
då vatten tillgängligt för växter minskar i de övre
jordlagren. Denna risk är störst vid snabb grundvattensänkning, eller grundvattensänkning som
sammanfaller med torrperiod.
En minskning av ytvatten som infiltrerar jorden i
området kan också förutsättas till följd av mängden hårdgjorda ytor som ökar. Detta minskar
grundvattennivån samtidigt som mängden dagvatten som leds till Lulsundskanalen och fjärdarna
ökar.

Förorenad mark
Golder Associates har under 2016 tagit fram en
översiktlig utredning, ”Strategi för arbete med
förorenade massor”, som underlag för arbetet
med detaljplanen. I rapporten sammanfattas
tidigare utredningar och åtgärder som utförts. En
provtagnings- och analysplan har tagits fram för
att komplettera befintlig information som underlag för beslut om eventuella framtida efterbehandlingsåtgärder.
Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för förorenad mark. Riktvärdena finns
framtagna för två olika typer av markanvändning,
känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM). Riktvärdena för de
båda markanvändningarna anger en föroreningsnivå som normalt ger ett skydd mot hälso- och
miljöeffekter från flertalet förorenade områden
i Sverige. För bostadsändamål, vilket är aktuellt
på Kronan, rekommenderar Naturvårdsverket
att föroreningsnivåerna jämförs mot riktvärdena
för känslig markanvändning. Riktvärdena kan
användas som ett verktyg i den riskbedömning
som görs för att avgöra om ett område behöver
efterbehandlas. Ett överskridande av riktvärdena
ger dock inte nödvändigtvis negativa effekter.
Efterbehandling av mark har utförts under år
2005 och dokumenterats av MRM Konsult. De
platser som efterbehandlades var korthållsbanan
(1), långhållsbanan, eldexercisbanan (2) samt
skidskyttebanan (3) (långhållsbanan ligger utan28

för planområdet). Saneringen utfördes genom
schaktning och borttransportering av förorenad
jord, med åtgärdsmål känslig markanvändning
(KM). Vid denna tidpunkt var riktvärdet för bly
80 mg/kg, idag är riktvärdet sänkt till 50 mg/kg.
Platserna sanerades ner till < 80 mg/kg enligt
dåvarande riktvärde.
Området har under juni 2016 undersökts med
avseende på förorenad jord och förorenat grundvatten på flera platser, se figur 23. Riktad provtagning har främst utförts vid potentiellt förorenade områden, bland annat vid ÅVC, Logementet,
korthållsbanan och skjutvallarna, i övrigt har miljöprovtagning skett i samband med geotekniska
undersökningar. Även grundvattenrör installerades under sommaren, två stycken vid ÅVC (plats
för fd smörjbryggor och drivmedelsanläggning),
två vid Logementet (kommunens drift- och anläggningsavdelning) samt fyra på övriga platser,
se figur 23.
Analys av jordproverna visade spår av den tidigare militära verksamheten och av nuvarande
verksamhet på Återvinningsområdet och Logementet, men innehöll inga halter som innebär
någon betydande risk för människors hälsa eller
miljön. Vid skjutvallarna (3) och korthållsbanan
(1) är blyhalterna låga, under Naturvårdsverkets
riktvärden för KM. På Logementet hittades rester av petroleum och på Återvinningsområdet
hittades PAH (tjärprodukter), olje- och blyrester.
Dessa rester hittades i den ytliga jorden (< 50 cm

djup), men halterna är låga och ligger under det
generella riktvärdet. I samband med att verksamheterna avvecklas bör dock områdena undersökas igen och vid behov efterbehandlas. Ett av
grundvattenrören som placerades på Logementet
fylldes inte med tillräcklig mängd vatten för att
provtas. Det andra röret som installerades i området påvisade inga föroreningar. Två rör placerades på Återvinningsområdet, ett rör grävdes över
av misstag och blev därmed obrukligt, det andra
visade inga föroreningar.

3

På fältet vid skidskyttebanan (3) har det under
den militära verksamhetstiden övats med napalm
och grundvattenröret visade halter av PFAS vilket
kan vara rester av kemikalier från brandbekämpningsmedel, halterna var dock mycket låga, precis
detekterbara.

2

Grundvattenröret (16W419R) vid cirkulationsplatsen i norra delen av området visade förhöjda
halter av ett antal metaller. Halterna är låga men
sticker ut i jämförelse med omkringliggande rör.

1

Den låglänta delen av området har fyllts upp med
fyllnadsmassor av okänt ursprung. Vid analys
av tre punkter öster om Studio Kronan hittades
förhöjda halter av nickel som överskred riktvärdet för både KM och MKM. En möjlig förklaring
till nickelhalten kan vara att fyllnadsmassorna av
okänt ursprung innehåller nickel.
Inom ramen för det fortsatta arbetet med att
utveckla området Kronandalen bör enligt Golder
Associates följande frågor beaktas: (kommentarer

Figur 23: Karta över provtagningspunkter. Källa: Miljöteknisk markundersökning, Golder Associates
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av resultat från kompletterande provtagningar
som har utförts under planprocessens gång redogörs i kursiv stil).
I samband med avveckling av ÅVC bör kompletterande miljötekniska markundersökningar
utföras avseende främst tungmetaller och petroleumprodukter i mark och grundvatten.
I samband med avveckling av verksamheten vid
Logementet bör kompletterande miljötekniska
markundersökningar utföras avseende främst
petroleumprodukter i mark och grundvatten.
I ett kortare perspektiv är det lämpligt att om
möjligt ta ett grundvattenprov i provtagningspunkt 16W502R där vattentillgången var för dålig
för att möjliggöra analys inom ramen för denna
undersökning.
Komple erande provtagning av mark kvarstår i väntan
på a verksamheten i området avvecklas. Provtagning
för komple erande analys i 16GW502R kunde inte utföras på grund av o llräcklig llgång på va en i röret.
Förnyad provtagning av vatten i 16W419R för
analys av tungmetaller bör utföras för att verifiera
den avvikelse i halter som påvisades i denna undersökning. Utöver analys av tungmetaller inklusive svavel bör pH och konduktivitet på vattnet
mätas i fält.
Påvisade halter i 16GW419R vid provtagningen i
november 2016 överensstämmer i stort med motsvarande halter från juni 2016. Halterna är for arande
i huvudsak a anse som låga men de utgör en tydlig

avvikelse i jämförelse med övriga provtagningspunkter
i området.
Förnyade provtagningar av vatten i grundvattenrör 16W323R och 16W319R för analys av PFAS
för att bekräfta påvisad halt av perfluorbutansyra
(PFBA).
Vid den uppföljande provtagningen i november 2016
påvisades samma ämne i motsvarande halt i båda de
grundva enrör som provtogs. Halterna är a anse om
låga.
Provtagning av utströmmande ytvatten från området för analys av tungmetaller, petroleumprodukter och PFAS för att påvisa eventuell föroreningstransport från området via ytvatten.
Inget strömmande ytva en påträﬀades i de delar om
området som är intressant för provtagning av ovan
nämnda parametrar. Ingen provtagning u ördes.
I området väster om nuvarande ÅVC har förhöjda
halter av nickel påträffats i marken. Halterna är
så pass höga att risk för människors hälsa eller
miljön inte kan uteslutas på lång sikt. Om massorna ska grävas bort för möjliggöra planerat
byggande kommer massorna att utgöra ett avfall
och behöver därför karaktäriseras för korrekt
avfallsklassning. Om de förorenade massorna ska
kunna lämnas kvar i området behöver kompletterande utredningar utföras för att bedöma hälsooch miljörisken, föreslagsvis genom en fördjupad
miljö- och hälsoriskbedömning som underlag
för beslut. En sådan platsspecifik riskbedömning
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mynnar ut i platsspecifika riktvärden för området
till skillnad från Naturvårdsverkets generella riktvärden som inte kopplar specifikt till det aktuella
området utan är framtagna för att kunna gälla
generellt. En platsspecifik riskbedömning baseras
på den markanvändning som planeras inom området och kan om så önskas utföras för en eller
flera markanvändningsslag (exempelvis bostadsmark, parkmark, gatumark).

DagvaƩen
WSP har tagit fram en systemhandling för VA
(vatten och avlopp) för Kronandalen (2016). För
anslutning av vatten, spillvatten och dagvatten
från och till Kronandalen finns tre anslutningspunkter. Anslutningspunkt 1 finns nedströms
befintliga dagvattenbassänger vid Bensbyvägen.
Huvuddelen av spill- och dagvatten planeras att
ledas bort från Kronandalen via denna anslutningspunkt. Anslutningspunkt 2 finns i korsningen Bensbyvägen- Björkskatavägen där spillvatten
och dagvatten planeras att ledas bort för de delar
av Kronandalen som höjdmässigt inte kan anslutas till anslutningspunkt 1. Anslutningspunkt 3
finns i korsningen Dragongatan- Regementsvägen. Här ansluts vatten samt dag- och spillvatten
från Kronanbacken.
Dagvattenanslutning för Kronandalen till befintliga ledningar finns både i anslutningspunkt 1 och
anslutningspunkt 2. Den huvudsakliga anslutningen är tänkt att ske i punkt 1 där avsättningen
har en större dimension.

Det dagvatten som inte leds i den öppna kanalen
kommer att ledas i ledningar som följer gatustrukturen.

Klimaƞörändringar och dimensionering

Figur 24: Illustra on som visar tänkt bebyggelse och dagva endammarna. Källa: Kvalitets- och gestaltningsprogrammet

Genom Kronandalen planeras ett öppet dagvattensystem med två våta dammar för fördröjning
och rening. Dammarna utförs i tät konstruktion
vilket medför att ingen infiltrering i marken sker
via dagvattensystemet. Rening kommer att ske
genom sedimentering, fastläggning och upptag av växtlighet. Reningsfunktionen uppskattas
som god och provtagning av dagvatten kan ske
i provtagningsbrunn vid utloppet av dagvattendamm 2.
Dagvattendamm 1 planeras i anslutning till Origoparken och dagvattendamm 2 i anslutning till
Träffparken, se figur 3 och 24. Från Origoparken
ned till Träffparken leds dagvattnet i en öppen
kanal där dagvattnet trappas ned i ett antal steg.

SMHI har under hösten 2015 arbetat fram nya
analyser över hur det framtida klimatet kan
utvecklas i Norrbotten. Analysen visar att årsmedelnederbörden väntas öka med mellan 20-40%
beroende av utsläppsmängden växthusgaser till
atmosfären. Den mindre mängden nederbörd
väntas vid begränsade utsläpp och den större
mängden väntas vid höga utsläpp. Även den
kraftiga nederbörden (skyfall) väntas öka, maximal dygnsnederbörd kan öka med ca 15-25%
beroende på scenario.
Exploateringen av Kronandalen innebär etablering av tät bebyggelse. Återkomsttiden för ett
dimensionerande regn är då 5 år för fyllda ledningar och 20 år för trycklinje i marknivå (fyllda
dagvattenbrunnar). Dessutom måste hänsyn tas
till möjliga klimatförändringar, vilket görs genom
att en klimatfaktor adderas till dimensionerande
regn. Klimatfaktor är minst 1,25 för regn med en
varaktighet under en timme och minst 1,2 för
längre regn upp till ett dygn.
Dagvattenledningarna i Kronandalen har dimensionerats för ett 10-årsregn (för fyllda ledningar)
med en varaktighet på 10 min och en klimatfaktor på 1,2. En översiktlig kontrollberäkning visade
att dimensionerna är tillräckliga för att klara av
kraven enligt P110 (Svensk Vatten, 2016).
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Fjärdarna - recipienter
Dagvattenanslutning för Kronandalen sker till
befintliga ledningar som mynnar ut i Lulsundskanalens norra del. Fjärdarna är även recipienter för
grundvattnet som kommer från Kronandalen.

VaƩenförekomster och miljökvalitetsnormer
EUs vattendirektiv (ramdirektivet för vatten)
infördes i den svenska lagstiftningen år 2004 och
benämns i Sverige för Vattenförvaltningen. Den
utgår från vattnets naturliga avrinningsområden
istället för administrativa gränser i form av länder
och kommuner. Vattenförekomsternas nuvarande
ekologiska status, dvs dess miljötillstånd, bedöms
enligt en femgradig skala: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig. Målet är att inga vatten
ska försämras och att alla vatten ska uppnå minst
miljökvalitetsnormen god status år 2015. För
vissa recipienter har dock målet varit ogenomförbart till 2015, istället bedöms 2021 alternativt
2027 som mer realistiskt.
Vattenmyndigheten har klassificerat den ekologiska och kemiska statusen för Björkskatafjärden,
Skurholmsfjärden och Lulsundskanalen. Den
ekologiska statusen är bedömd till måttlig och
den kemiska statusen uppnår ej god. Miljöproblemen i sjöarna och kanalen anges vara övergödning och syrefattiga förhållanden, miljögifter,
försurning genom dikning (av sulfidjordar) samt
förändrade habitat genom fysisk påverkan (konnektivitetsförändringar och morfologiska förändringar).

Björkskatałärden

Lulsundskanalen

Kronandalen

Skurholmsłärden

Påverkanskällor är bl a
markanvändningen inom
avrinningsområdet, fysiska
förändringar (bl a tröskeldamm i kanalen, se figur
9), markavvattning och
atmosfärisk deposition av
föroreningar. Björkskatafjärden är påverkat av näringsämnena fosfor och kväve
från jord- och skogsbruket
som genom urlakning når
sjön och kan leda till övergödning. Även enskilda
avlopp som inte uppfyller
önskad skyddsnivå kan ha
effekter på det kemiska
och biologiska tillståndet i
vattnet. Atmosfärisk deposition av försurande ämnen
och skogsbruk bidrar till
försurning av vatten, likaså
urdikning av sulfidjordar.
Föroreningar som organiska
miljögifter och tungmetaller
påverkar också vattenystemen negativt.
Det är många faktorer som
påverkar miljön i vattnet,
vissa lättare att komma
tillrätta med än andra. Vattenmyndigheten har tagit

Figur 25: Statusklassning för ärdarna och kanalen. Källa: VISS
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fram förslag på möjliga åtgärder för att förbättra
kvaliteten i sjöarna och kanalen. Bland annat
föreslås anpassade skyddszoner för åkermark,
minskat fosforläckage vid spridning av stallgödsel, våtmark fosfordamm, ökad skyddsnivå för
enskilda avlopp, ekologiska, funktionella kantzoner vid Björkskatafjärden, utsläppsreduktion av
metaller och försurande ämnen från sulfidjordar
samt fiskväg genom dammen i Lulsundskanalen.
Vattenmydigheten föreslår miljökvalitetsnormerna god ekologisk status, samt god kemisk status
till år 2027 (tidigare satt till år 2021) för Björkskatafjärden, Skurholmsfjärden och Lulsundskanalen.
Luleå kommun har sedan 1990 ett kontrollprogram för innerfjärdarna där 16 olika parametrar
provtas 4-5 gånger per år. Vattenprover som har
tagits i Björkskatafjärden ska analyserats avseende de parametrar som påverkas av urlakning
av sulfidjordar, med syfte att redogöra för vilken
belastning fjärden kan hantera utan att statusen
försämras i den grad att miljökvalitetsnormerna
riskerar att överträdas.

Konsekvenser och åtgärdsförslag
Planförslaget
Planförslaget innebär att stora delar av dalen
exploateras. I samband med exploateringen kan
delar av sulfidjorden komma att grävas upp. Jordmassor som har naturligt ”avvikande” egenskaper, som sulfidjord, kan inte betraktas som avfall
innan den har grävts upp, men om sulfidjords-

massor grävs upp så kan de innebära en föroreningsrisk och jorden ska därför hanteras som
annat avfall som innehåller föroreningar.
Kronandalen kommer att byggas ut i etapper under ca 10-15 års tid. Kommunen avser att bygga
infrastrukturen, dvs gator samt ledningar för VA
och dagvatten. Sulfidjord kommer att grävas upp
i samband med anläggning av VA-schakt. Dessa
schakt ligger på 2-2,5 m djup, dvs samma djup
som sulfidjord har påträffats.
Sulfidjordens försurande potential bedöms när
den schaktas upp. Vid högt försurande potential
(<1500 mg S/kg TS) fraktas jorden till Umeå där
den deponeras. Vid låg försurandegrad fraktas
jorden till Sunderbyn där Luleå Renhållning har
en deponi. I Sunderbyn pågår arbete med att avsluta en gammal deponi. Den sulfidjord som fraktas till Sunderbyn används nu till anläggningsarbeten när marken ska återställas. Sulfidjorden
buffras upp med kalk och neutraliseras innan den
används som anläggningsjord. Verksamheten i
Sunderbyn är tillståndspliktig. Luleå Renhållning
innehar tillstånd att deponera och hantera sulfidjord med låg försurandegrad. Nytt tillstånd att
deponera även högförsurande jordar har sökts
av Luleå Renhållning, beslut om tillstånd väntas
denna vår. Om tillstånd ges beräknas deponin i
Sunderbyn ta emot även högförsurande sulfidjord från och med denna sommar.
För att undersöka om sulfidjord finns i jordmassorna som ska schaktas upp tas provgropar med

maximalt 50 meters intervall längs VA ledningarnas sträckning. De tester som hittills har utförts
har visat att sulfidjorden förekommer i samtliga
provgropar och att dess försurningspotential är
<1500 mg S/kg TS, vilket medför att hittills testade massor kan deponeras i Luleå. Uppgrävda
massor ska fraktas av lastbil till deponi inom ett
dygn. Provgropar grävs löpande för att undersöka om sulfidjord föreligger samt dess försurningspotential så att hanteringen av massorna är
fastlagd före massorna grävs upp.
Enligt MRM Konsults undersökning av försurningspotential i två prover av sulfidjord visade
prov 1 (Exercisvägen) försurningspotential 607
mg S/kg TS och prov 2 (Lottavägen) 4 720 mg S/
kg TS. Det bör därmed förutsättas att sulfidjord
med hög försurningsgrad kommer att hanteras i
anläggningskedet.
Det är viktigt att planera för massornas fortsatta
användande redan innan de har grävts upp,
eftersom den utgör en föroreningsrisk. Eftersom kvartersmarken i Kronandalen kommer att
bebyggas av olika exploatörer (inte kommunen)
samt under lång tid, är det viktigt att förutsättningarna med sulfidjord och dess hantering når
fram till alla exploatörer. En handlingsplan som
innefattar hur sulfidjord ska hanteras bör tas fram
och utgöra underlag för exploatörer som ska
bebygga mark där sulfidjord förekommer.
Föroreningssituationen är i stort utredd och de
platser som bör undersökas närmare är identifie33

rade. Förslag till fortsatta utredningar har tagits
fram av Golder Associates. Det är även viktigt att
exploatörerna får kännedom om de provtagningar och efterbehandlingar som gjorts samt hur
jordmassorna ska hanteras.
Exploateringen på Kronandalen medför dränerande åtgärder som bidrar till en viss permanent
grundvattensänkning i området. Beräkning har
gjorts av sulfidjord som kan hamna aerobt och
laka ur metaller som påverkar Björkskatafjärden.
Beräkningen visar att miljökvalitetsnormen sannolikt kommer att hållas men att zink kan tangera
miljökvalitetsnormen som medelhalt.
Dagvattnet kommer att renas i dagvattendammar och terrasserade dagvattendiken (bassänger)
innan det släpps vidare till dagvattennätet i
anslutningspunkt 1 vid Bensbyvägen. Reningshalten i dagvattensystemet bör följas upp inom
ramen av ett vattenkemiskt kontrollprogram, för
att säkerställa att inte miljökvalitetsnormer för
Björkskatafärden överträds.

AlternaƟv planprogram

I dessa aspekter är konsekvenserna samma som
för detaljplanen, se ovan.

NollalternaƟvet
Dalen förblir en öppen grönyta med hedkaraktär.
Sulfidjorden ligger kvar i marken och grundvattennivån förblir samma som idag, med naturliga
skiftningar.

De förhöjda halter av nickel som påträffats i
marken öster om Studio Kronan innehåller halter
som är så pass höga att risk för människors hälsa
eller miljön inte kan uteslutas på lång sikt. Detta
kan behöva kompletterande utredningar för att
bedöma hälso- och miljörisken samt vid behov
efterbehandlas.

Framtida exploatörer bör dock följa en handlingsplan för hantering av sulfidjord för att säkerställa
att betydande negativ miljöpåverkan ska kunna
undvikas.

Det är av stor vikt att sulfidjord som avses ligga
kvar i marken inte hamnar ovan grundvattenytan.
För att detta ska kunna undvikas bör sulfidjorEftersom bebyggelsen inte förväntas öka bedöms dens utbredning och grundvattenytan kontroldagens dagvattenhantering i öppna diken att
leras och löpande under projektets gång. Detta
kvarstå. Dagvattnet renas endast genom infiltre- moment föreslås ingå i ovan nämnda handlingsring i mark.
plan. Likaså resultatet från de kompletterande
miljötekniska markundersökningar enligt Golder
Miljökvalitetsnormer - risk för påverkan
Associates förslag, se sida 29-30, kan ingå i handEtt av åtgärdsförslagen som Vattenmyndigheten
lingsplanen som förslagsvis kan utgöra en bilaga
har tagit fram för fjärdarna är utsläppsreduki markanvisningsavtalet och därmed säkerställa
tion av metaller och försurande ämnen från
att informationen når exploatörerna.
sulfidjordar. Inom fjärdarnas avrinningsområde
bör därmed sulfidjord hanteras med försiktighet Dagvattenreningen med dammar och bassänger
i området bedöms rena dagvattnet till den grad
avseende risk för utsläpp av metaller och försuatt det inte påverkar recipienten negativt. Detta
rande ämnen.
bör dock fortlöpande kontrolleras under utBeräkning av sulfidjordens påverkan på recipienbyggnaden av Kronandalen för att säkerställa att
ten visar att miljökvalitetsnormen sannolikt komdagvattnet inte leder till betydande miljöpåvermer att hållas men att zink kan tangera miljökvakan på fjärdarna. Även sulfidjordarnas påverkan
litetsnormen som medelhalt.
på fjärdarna bör kontrolleras fortlöpande då det
finns risk för att miljökvalitetsnorm (zink) kan
Bedömning av miljöpåverkan
komma att överträdas. För att säkerställa att
detta utförs bör ett kontrollprogram upprättas
Planförslaget
för övervakning och utvärdering av vattenföreKommunen bedöms hantera sulfidjorden på ett
sådant sätt att betydande negativ miljöpåverkan komsternas kemiska och ekologiska status, med
syfte att kontrollera att miljökvalitetsnormerna
kan undvikas.
för recipienterna inte överträds.
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Dagvattenhanteringen är dimensionerad med
klimatfaktor 1.2, dvs nederbördsökning med 20%.
Enligt SMHIs prognos kan nederbörden förväntas öka med 20-40%. 20% är i nederkant men
dock inom förväntad ökning vilket bedöms som
tillräckligt föra att ha tagit hänsyn till klimatförändringarna.
Med ovan nämnda åtgärder bedöms planförslaget medföra obetydliga negativa konsekvenser
för mark och vatten.

AlternaƟv planprogram

I dessa aspekter är bedömning av miljöpåverkan
samma som för planprogrammet, se ovan.
Med ovan nämnda åtgärder bedöms planförslaget medföra obetydliga negativa konsekvenser
för mark och vatten.

NollalternaƟvet
Sulfidjorden bedöms ligga orörd och grundvattennivån kvarstår som i dagsläget. Den risk som
finns för betydande negativ miljöpåverkan finns i
den förorenade marken. Enligt Golder Associates
åtgärdsförslag bör en kompletterande utredning
göras.

TRAFIK
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Den nya stadsdelen generar ökad trafikmängd i området som även påverkar bullersituationen och luftkvaliteten.
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Etableringen i Kronandalen innebär att en
ny vägstruktur byggs för att trafikförse den
nya stadsdelen. Det planeras för fem olika
gatutyper i gatunätet: huvudgata, lokalgata
1 och 2, parkgata och gångfartsgata. Samtliga gator hastighetsbegränsas till 30 km/h
förutom gångfartsgatan där gångfart gäller.
Vägarnas bredd varierar mellan 12 m och 19
m beroende på gatutyp. Stadsdelen angörs
via fyra entréer, två entreér från Bensbyvägen
i norr, en via Regementsgatan i öster och en
från Kronbacksvägen i söder, se illustration
figur 27.
Enligt planförslaget ska Kronandalen vara en
gång- och cykelvänlig stadsdel. Det ska vara
lätt att färdas till och från och genom stadsdelen i olika riktningar. Inom Kronandalen
kommer huvudstråket att utgöras av längsgående gång- och cykelbanor längs huvudgatorna. En ny gång och cykelväg planeras
längs med Bensbyvägen med kopplingar
in till Kronandalen. Se figur 26 som visar
gång- och cykelvägnätet och dess koppling
till befintligt nät. Se planbeskrivningen för
detaljerad karta över Kronandalens nät.
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Figur 27: Illustra on Stadsdelens fem gatutyper.
Källa: Strategisk Arkitektur

Figur 26: Översikt gång- och cykelvägar illustrerade med lila
linjer.
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Trafikmängd
Ramböll har under hösten 2016 tagit fram en trafikanalys för Kronanområdet, Trafikanalys Luleå,
Kronan. Samtliga analyser har genomförts i en
stadsomfattande trafikmodell. I modellen beräknas genererade resor och målpunkter i drygt
200 delområden i Luleå kommun. Genereringen
baseras på tillgänglig statistik om boende och
verksamheter, samt information från resvaneundersökning. Trafiken mellan områden fördelas i
trafiknätet baserat på gatornas egenskaper som
hastighet, kapacitet samt korsningsutformningar.

Detta innefattar återvinningscentralen som idag
under en vanlig dag ger upphov till cirka 1400
fordonsrörelser. Utöver dessa utbyggnader på
Kronan innefattar framtidsscenariot som analyseras även andra utbyggnader i kommunen. Hällbacken och Dalbo har räknats som fullt utbyggt
till ca 450 bostäder, cirka nya 50 lägenheter på
Björkskatan och 150 nya lägenheter på Malmudden finns med i modellen. Med alla utbyggnader

har då kommunen ökat sin befolkning med drygt
6000 personer till totalt cirka 82 000 personer.
En trafikalstring från nya boende i området och
till de nya verksamheterna har beräknats. Totalt
beräknas de nya exploateringarna i Kronanområdet generera nära 10 000 fordonsrörelser under
ett vardagsdygn.
Sett till befintliga infarter till Kronandalen beräk-

Modellen som byggs upp motsvarar i sitt grundutförande dagens trafiksituation. För de analyser
som presenteras för Kronan har en utveckling
av modellen gjorts för att beskriva en framtida
trafiksituation. Det innefattar inte bara utveckling
inom Kronanområdet utan även i andra delar av
staden.
Det saknas mätningar av genomfartstrafiken och
därmed har mängden genomfartstrafik uppskattats genom uträkningar från trafikmodellen som
använts i utredningen. Mängden genomfartstrafik uppskattas till runt 3500 fordon per dygn.
Detta kan även styrkas av att trafiken på Bensbyvägen väst om den nya anslutningen till Kronan
har minskat med 2000-3000 fordon per dygn i
nya trafikmätningar jämfört med äldre mätningar.
Omvandlingen av området innebär att fler befintliga verksamheter inom Kronan måste flytta.
Figur 28: Prognos traﬁkmängd. Källa: Bullerutredning Kronandalen, Ramböll.
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nas inte trafikmängderna öka betydande trots
den stora expansionen av bebyggelse. Detta förklaras av att en stor del av den befintliga genomfartstrafiken lyfts till den nya Kronanvägen samt
att en ny infart till området från Bensbyvägen
sprider trafiken till området. Att parkeringsanläggningarna placeras nära infart innebär också
att viss trafik inte behöver färdas långt inom
området.
Då Kronanvägen öppnar övertar denna funktionen av genomfartsgata genom Kronan. Genomfartstrafiken genom Kronandalen beräknas därmed minska till under 1000 fordon per dygn. Av
trafiken på den nya Kronanvägen bedöms drygt
60 % av trafiken vara genomfart mellan Hertsövägen och Bensbyvägen. Övrig trafik använder bara
delar av vägen.
Korsningar inom och i direkt anslutning till Kronan bedöms ha tillräcklig kapacitet för att klara
trafikflödena. På Svartövägen är belastningen
något högre. Ingen korsning bedöms ligga i
riskzonen att överbelastas, även om ett par av
korsningarna blir något hårdare belastade än vad
de är idag.

Bullerberäkning
Ramböll har även studerat bullersituationen för
Kronandalen för nuläge år 2016 och prognosåret
2030. Hastighetsbegränsningen 30 km/h har
beräknats för samtliga gator inom Kronandalen.
Andelen tung trafik beräknas utgöra 3 % på gator
inom Kronandalen där ingen busstrafik går utom

på gångfartsgator samt infarter till parkeringshus
där ingen tung trafik bedöms gå regelbundet. På
gator med planerad busstrafik har andelen tung
trafik beräknats till 7 %. I övrigt har beräkningarna gjorts med 7 % tung trafik på Bensbyvägen
enligt trafikmätningar, 10 % på Svartövägen och
5 % på Kronbacksvägen och Kronanvägen.
Utifrån beräkningarna konstateras att den ekvivalenta ljudnivån vid fasader utmed större gator
i området överskrider riktvärdet 55 dB(A). Bebyggelsestrukturen innebär dock att tysta sidor
skapas mot innergårdar där ljudnivån endast i
undantagsfall överskrider 50 dB(A). Den maximala ljudnivån uppgår allmänt till över 75 dB(A) vid
fasader längs de större vägarna, och i vissa fall
över 80 dB(A). Inte på någon innergård beräknas
den maximala ljudnivån till över 70 dB(A) som
frifältsvärde vid närmaste fasad.
I en tät kvartersstruktur med hårda gaturum krävs
små trafikmängder för att ljudnivån ska uppgå till
riktvärdet 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasader. Vid nybyggnad av bostäder i sådana miljöer
krävs därför ofta att den avstegsregel som anges
i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader tillämpas. Denna säger att då 55
dB(A) överskrids vid fasad bör hälften av bostadsrummen vändas mot en sida där 55 dB(A) inte
överskrids. Förordningen säger även att vid en
sådan tystare sida ska inte den maximala ljudnivån överskrida 70 dB(A) under nattetid.
Den strukturplan som utvärderats för Kronanda37

len är väl anpassad för att kunna uppfylla detta
avstegskrav. De skyddade innergårdarna beräknas allmänt få låga ljudnivåer trots att ljudnivån
mot gatorna i många fall överskrider 55 dB(A)
ekvivalent ljudnivå. Det är dock viktigt att lägenheter i fortsatt skede utformas med detta i
beaktande så att minst hälften av rummen (gärna
sovrum) placeras mot den tystare sidan.
En svårighet med en sluten kvartersutformning är
att hörnlägenheter blir svåra att utforma så att de
uppfyller avstegskravet med hälften av rummen
i en lägenhet mot en sida där ljudnivån underskrider 55 dB(A). Flertalet hörnlägenheter inom
planområdet får svårighet att uppfylla detta.
Ett generellt problem för hörnlägenheterna är
även svårigheten att kunna orientera hälften av
rummen mot en sida där den maximala ljudnivån inte överskrider 70 dB(A) under nattetid (kl.
22.00-06.00). De höga ljudnivåerna uppkommer
vid passager av tung trafik. Om detta riskerar att
bli ett problem beror på om gatorna kommer
trafikeras av tunga fordon under nattetid.
I förordningen (2015:216), se faktaruta på följande sida, anges hur enkelsidiga små lägenheter,
under 35 kvadratmeter, kan tillåtas ha 60 dB(A)
ekvivalent ljudnivå vid fasad. Då ljudnivåer inom
området i de flesta fall har beräknats till under 60
dB(A) även mot trafiksidan kan ett sätt att lösa
problemet med hörnlägenheter vara att placera
små lägenheter i hörnlägen. På så sätt bedöms
de flesta av de utsatta hörnlägenheterna inom

detaljplanen att kunna lösas så att riktvärden i
förordningen innehålls.
På samtliga innergårdar utom en (mot Bensbyvägen) bedöms det som möjligt att fritt placera
uteplatser som klarar riktvärden för buller, både
avseende ekvivalent och maximal ljudnivå.

Omgivningsbuller och miljökvalitetsnormer

Buller påverkar oss på olika sätt och har stor
påverkan på vår hälsa och påverkar vår möjlighet
till en god livskvalitet. Buller kan ha både tillfällig
och permanent påverkan på människans fysiologiska funktioner. En tillfällig påverkan, till följd
av exempelvis ett plötsligt ljud, kan ge upphov
till bland annat höjd hjärtfrekvens och tillfälligt
förhöjt blodtryck. Höga ljudnivåer kan även vara
skadliga för hörseln. Flera studier pekar på att
långvarig exponering för flyg- och vägtrafikbuller
kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar.
Andra negativa effekter kan vara att det blir svårt
att uppfatta tal, och svårt att vila och sova. Sömnstörningar är en av de allvarligaste effekterna av
samhällsbuller. Ostörd sömn är en förutsättning
för att människan ska fungera bra både fysiologiskt och mentalt. Den maximala ljudnivån och
antalet ljudhändelser har en avgörande betydelse
för uppkomsten av sömnstörningar. Andra negativa effekter är stress, försämrad koncentrationsoch inlärningsförmåga.
I de största kommunerna (mer än 100 000 invånare) omfattar miljökvalitetsnormen omgivnings-

Riksdagen har i förordning
(2015:216) om traﬁkbuller vid bostadsbyggande antagit riktvärden
utomhus vid nybyggnad av bostäder,
gällande från 1 juni 2015. Förordningen grundas i Plan- och bygglagens 2 kap 6 a § om hur bostäder
ska lokaliseras och anpassas Ɵll
mark som är lämpad för ändamålet
med hänsyn Ɵll möjligheterna aƩ
förebygga bullerstörningar. Bostäder
bör därför lokaliseras så aƩ följande
nivåer ej överskrids:
Utomhus vid fasad – 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå*
Utomhus vid uteplats – 50 dB(A)
ekvivalent ljudnivå
Utomhus vid uteplats i anslutning Ɵll
bostad – 70 dB(A) maximal ljudnivå**
*Om 55 dB(A) ändå överskrids bör
minst hälŌen av alla bostadsrum i
en bostad vara vända mot en sida
där 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå inte
överskrids vid fasaden och där 70
dB(A) maximal ljudnivå inte överskrids under naƫd 22.00–06.00.
**Om 70 dB(A) ändå överskrids bör
nivån inte överskridas med mer än
10 dB och max 5 ggr/Ɵmme under
dagƟd 06.00-22.00.
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Med begreppet bostadsrum räknas
rum för daglig samvaro och sovrum,
kök ingår inte i begreppet.
Med uteplats avses särskilt avgränsat
område i närhet Ɵll bostad, vård- eller undervisningslokal. Uteplatser Ɵll
bostäder kan vara såväl balkonger
och anordnade platser på egen tomt
eller på en gemensam yta. Om det
finns flera uteplatser Ɵll en bostad är
det rimligt aƩ riktvärden för uteplats
klaras på minst en av dessa.

posiƟon 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framƟda transporter:
Inomhus – 30 dB(A) ekvivalentnivå
Inomhus – 45 dB(A) maximalnivå
naƩeƟd för bostäder, eller dagƟd
under pågående lekƟon för undervisningslokaler.

Strax framför en vanlig (reflekterande) husfasad uppkommer ljudreflexer mot byggnaden, vilket normalt
ger ca 3 dB(A) högre ljudnivå framför
fasaden.

Samtliga riktvärden som presenteras
ovan gäller för permanentbostäder
och friƟdsbostäder. För vårdlokaler
samt undervisningslokaler gäller
enbart riktvärden för inomhusnivåer.
Med undervisningslokaler avses de
rum där undervisning bedrivs och
där låg bullernivå eŌersträvas. Med
begreppet avses inte gymnasƟksalar
etc.

Utomhusriktvärden ovan avser
frifältsvärdet, vilket är ljudnivån utan
inverkan av fasadreflex men inkluderar reflexer från omgivande bebyggelse mm.

Ekvivalent ljudnivå är en form av
medelvärde av en ljudnivå som varierar i Ɵden.

I förordningen anges aƩ mindre
lägenheter, mindre än 35 kvm, ska
undantas från kravet om 55 dB(A)
ekvivalent ljudnivå vid fasad och
istället bör den ekvivalenta ljudnivån
vid dessa lägenheter ej överskrida 60
dB(A) vid fasad.

Den högsta momentana ljudnivån
som uppstår under en viss Ɵd kallas
för maximalnivå eller maximal ljudnivå. Vid beräkning av trafikbuller
avses med maximalnivå den högsta
momentana ljudnivå som uppstår
när eƩ fordon passerar.

För ljudnivåer inomhus gäller de
riktvärden som beslutades inom Pro-

buller från alla vägar, därutöver omfattar miljökvalitetsnormen omgivningsbuller från större
vägar i hela Sverige.

3
Luleå kommun har mindre än 100 000 invånare
2
och omfattas därmed inte av normen, men även
mindre och medelstora kommuner ska sträva
efter att begränsa buller. Detta styrs bland annat
1
av de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken och
reglerna om egenkontroll, tillsyn och prövning.
Det som skiljer är att de administrativa processerna för ”bullernormen” inte finns eller är mindre
omfattande i dessa kommuner jämfört med de
4
som har över 100 000 invånare. Även små och
medelstora kommuner omfattas av bullernormen
i de områden som störs av buller från större vägar (över 3 miljoner fordon/år).
Figur 29: Nya gator inom Kronandalen. Beräkningspunkter

LuŌkvalitet
Den nya stadsdelen generar ökad trafikmängd i
området som även påverkar luftkvaliteten. Gaturummens utformning har stor betydelse för
ventilation och utspädning av luftföroreningar.
Smala gator ventileras sämre än breda gator och
gator med hög bebyggelse ventileras sämre än
gator med låg eller ingen bebyggelse. Även träd
och växter bidrar till rening av luften.

UtomhusluŌ och miljökvalitetsnormer

Luftföroreningar är gaser och partiklar i luften
som har en negativ påverkan på människan
och miljön. Kvävedioxid är irriterande för luftvägarna och kan orsaka sänkt lungfunktion. Friska
personer reagerar först vid höga halter så det

markerade med siﬀror.

är främst astmatiker som drabbas, men troligen
även de med annan luftvägssjukdom. Kvävedioxidhalterna i utomhusluften används dessutom
som en indikator på mängden av andra avgasrelaterade luftföroreningar från vägtrafik. Höga
halter av kvävedioxid visar god överrensstämmelse med höga halter av andra luftföroreningar.
Vidare så orsakar nedfall av kväveföreningar även
försurning och övergödning vilket medför att det
inte bara är människors hälsa som påverkas utan
även naturen och miljön.
I luftkvalitetsförordningen (2010:477) återfinns
de svenska miljökvalitetsnormerna för utomhusluft, dessa gäller i hela landet. Det finns normer
för bland annat kvävedioxid och partiklar. Trafik,
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uppvärmning och industri är några av de främsta
källorna till hälsofarliga föroreningar i utomhusluften. Åtgärder som rör vägtrafiken är viktiga för
att minska utsläppet av luftföroreningar och klara
miljökvalitetsnormerna, speciellt i tätbebyggda
områden där trafiken ofta är största källan till de
värsta luftföroreningarna. Utsläpp från trafiken
är dessutom enklare att härleda till källan och
göra något åt än t ex luftföroreningar från andra
länder.
Den förväntade luftföroreningshalten vid full
utbyggnad av Kronandalen har beräknats i modellsystemet SIMAIR-väg. Beräknade värden är
omräknade med omräkningsfaktor baserad på
Miljö- och byggnadsförvaltningens mätningar vid
mätstation Sandviksgatan 2015 för att kaliberas
mot rådande förhållanden i Luleå. Mätpunkterna
är redovisade i figur 29 på följande sida. Resultatet visar att alla beräknade halter ligger under
miljökvalitetsnormerna. Även nedre och övre utvärderingströsklar klaras i planförslaget för både
kvävedioxid och partiklar. Utifrån ovanstående resultat kan slutsatsen antas att miljökvalitetsnorm
för NO2 och PM10 inte riskerar att överskridas
vid ett genomförande av detaljplanen.

Konsekvenser och åtgärdsförslag
Planförslaget
Planförslaget innebär att stora delar av dalen
exploateras, en ny vägstruktur anläggs och byggnader uppförs i närheten till Bensbyvägen som
genererar omgivningbuller från trafiken. Totalt

beräknas de nya exploateringarna i Kronanområdet generera nära 10 000 fordonsrörelser under ett vardagsdygn.
Enligt planförslaget ska Kronandalen vara en
gång- och cykelvänlig stadsdel. Det ska vara
lätt att färdas till och från och genom stadsdelen i olika riktningar. Utformningen av gator
i hela Kronandalen ska medverka till låga hastigheter och trygga färdvägar för fotgängare.
Trafikslag prioriteras i ordningen: gång, cykel,
buss och sist bilen.
Trafiken i området genererar på utsatta ställen
buller över riktvärdena för bostadsbyggande.
Huvudregeln vid planering av bostäder, se
faktaruta föregående sida, innebär en från
samhällssynpunkt godtagbar ljudmiljö med
hänsyn till störning och hälsa. Avsteg från
huvudregeln krävs för att uppföra byggnader
enligt planförslaget, följande planbestämmelser reglerar utformningen:
e00 Största byggnadsarea är 65% av fas ghetsarean. De a gäller där inget annat anges. Med
fas ghet avses föreslagna kvarter enligt planillustra on.
Minst häl en av bostadsrummen i varje lägenhet
ska orienteras mot en ljuddämpad sida.
Byggnad ska placeras i fas ghetsgräns mot GATA1
och GATA2 där inget annat anges. Gäller ej radhus.
Enkelsidiga lägenheter mot GATA1 och Bensbyvägen ska vara mindre än 35 m2. Där beräknad

bullernivå överskrider 60 dB(A) får inte enkelsidiga
lägenheter anordnas.

Lägre exploateringsgrad med glesare struktur är
positivt ur luftföroreningssynpunkt.

Lokala skärmar ska anordnas vid uteplats i anslutning
ll radhus för a säkerställa a gällande bullerriktvärden uppnås.

NollalternaƟvet

Endast lamellhus eller halvslutna kvarter.
Bostadsbyggnad ska placeras med långsidan mot gata
(kvarteret söder om Krondalsvägen, vid nordvästra
infarten).
Luftkvaliteten kommer att påverkas då lågt exploaterad mark med stor andel naturmark blir en ny
stadsdelskärna med tät bebyggelse och betydligt
fler fordonsrörelser per dygn än tidigare. Påverkan bedöms dock som liten.
För att minimera negativ påverkan är det viktigt
att hålla nere antalet fordonsrörelser i området.
Detta kan göras genom god planering av alternativa färdmedel som kollektivtrafik, bilpooler, sammanhängande och säkert gång- och cykelvägnät.

AlternaƟv planprogram
Planprogrammet innebär ca 1000 färre boende i
området och därmed mindre trafik som genererar mindre bullerstörningar och luftföroreningar.
Planprogrammet föreslår kontor, service (max
två våningar) och andra verksamheter i norr med
hänsyn till närheten till Bensbyvägen och omgivningsbuller. Avsteg från huvudregeln kan dock
krävas för att uppföra byggnader enligt planprogrammet.
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Nollalternativet innebär att nuvarande vägnät
inom området kvarstår med lågt trafikflöde.
Befintlig bebyggelse ligger på betydande avstånd
från Bensbyvägen och påverkas inte av omgivningsbuller från trafiken.
Luftkvaliteten kan antas vara god med tanke på
den låga exploateringsgraden, höga andelen
naturmark i omgivningen samt långa avstånd till
industriområden.

Miljökvalitetsnormer - risk för påverkan
Eftersom Luleå kommun har färre än 100 000
invånare och därmed inte omfattas av miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller riskeras inte
normen att överträdas.
Beräkning av luftföroreningshalter har gjorts och
resultatet visar att alla beräknade halter ligger
under miljökvalitetsnormerna. Även nedre och
övre utvärderingströsklar klaras i planförslaget
för både kvävedioxid och partiklar. Utifrån ovanstående resultat kan slutsatsen antas att miljökvalitetsnorm för NO2 och PM10 inte riskerar att
överskridas vid ett genomförande av detaljplanen.

Bedömning av miljöpåverkan
Planförslaget
Planens genomförande innebär en markant höj-

ning av trafik i området. Detta påverkar både
omgivningsbuller och luftkvaliteten negativt.
En god ljudmiljö ska alltid eftersträvas. Gällande
riktvärden för buller inomhus bör alltid uppfyllas för nya bostäder eftersom det finns många
byggtekniska lösningar som gör detta möjligt,
exempelvis välisolerade fasader och fönster. Det
är dock svårare att bygga bort buller i utomhusmiljöer.
Att göra avsteg från huvudregeln vid planering av
bostäder kan ha en negativ påverkan på människors hälsa, framförallt om även andra störningar
som dålig luftkvalitet och stressande miljöer
påverkar människor i området. I bedömningen av
påverkan är närheten till ostörda miljöer av stor
vikt. Människor som bor i en bullerutsatt miljö
bör ha möjlighet till rekreation inom promenadavstånd.
Delar av Kronandalen kommer visserligen utgöra
stadsdelscentrum med stadsmässig bebyggelse,
men samtidigt ligger området mycket gynnsamt
till sett ur rekreationsperspektiv. Planförslaget
redovisar närrekreationsområden i form av strövområden och parker med dammar och grönska.
Kronanområdet angränsar dessutom till stora
naturområden på Ormberget och Hertsön som
erbjuder fina möjligheter till rekreation och aktivt
friluftsliv som sannolikt kommer att ses som en
av de största fördelarna med att bosätta sig i
Kronandalen.

Luftkvaliteten bedöms vara god i dagsläget (med
reservation för kommande luftmätning) och
utformning av gaturum och byggnader bedöms
vara tillräckligt luftig för att ventilera bort luftföroreningar. Grönytor med träd och växter bidrar
till att rena luften men även att dämpa buller.
Både omgivningsbuller och luftkvalitet bör följas
upp med mätningar när Kronandalen exploateras. Om luftkvaliteten visar sig närma nivåer kring
gränsvärden bör åtgärder sättas in i förebyggande syfte för att undvika betydande negativ
påverkan. Bygglov bör endast godkännas när
huvudregeln vid planering av bostäder eller avstegen från dem uppfylls.
Förutsatt att ovanstående åtgärder vidtas bedöms planförslaget medföra små negativa konsekvenser för människans hälsa avseende omgivningsbuller och luftkvalitet.

AlternaƟv planprogram
Även planprogrammets genomförande bedöms påverka luftkvaliteten negativt, jämfört
med nollalternativet. Med 1000 färre boende i
området, glesare struktur och lägre byggnader
bedöms dock planprogrammet medföra obetydliga negativa konsekvenser för människans hälsa
avseende omgivningsbuller och luftkvalitet.

NollalternaƟvet
Innebär ingen negativ påverkan för människans
hälsa avseende omgivningsbuller och luftkvalitet.
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VÄXT- OCH DJURLIV
FörutsäƩningar
Kronanområdet har tidigare varit en sammanhängande grön kil i anslutning till de stora
naturområdena Ormberget och Hertsön, men allt
eftersom området har exploaterats har naturstråken minskat i utbredning.
Det finns vissa naturvärdesobjekt inom eller
angränsande till planområdet, se figur 30, bland
annat gamla tallar (1) och hällmarker (2) på Lulsundsberget. Skogsdungen mellan Återvinningsområdet och Studio Kronan (3) är en successionsbiotop med fuktig mark, död ved och allmänt
vildvuxen karaktär (sly).
Spridningsområdena (4,5,6) har betydelse för
flera arter, där djur och växter kan sprida sig från
ett område till ett annat. Grönstrukturen har
betydelse både inom området och i ett större
sammanhang, dvs det ekologiska samspelet med
omgivande landskap. Om grönstrukturen utgörs
av isolerade ”öar” försvåras spridningen vilket
försämrar förutsättningarna för den biologiska
mångfalden. För att bevara förutsättningarna för
biologisk mångfald och ekosystemtjänster måste
den ekologiska funktionaliteten på en övergripande nivå behållas.
Under inventeringen av naturvärden identifierades inga fridlysta eller rödlistade växter eller djur.

Konsekvenser och åtgärdsförslag
Planförslaget
Planförslaget innebär att område 3; successionsbiotop med fuktig mark, död ved och allmänt
vildvuxen karaktär försvinner. Dess värden är
knutna till faktorer som är svårförenliga med ett
bostadsområde med hög exploateringsgrad.
Delar av successionsbiotopen kommer att bli
parkmark. Grönytorna inom parkmarken kommer
sannolikt utgöras av anlagd gräsmatta, växter och
träd som sköts regelbundet. Den mark i västra
och östra delen som planläggs som naturmark
har mindre skötsel och växer därmed mer naturligt.
En del äldre tallar på norra sidan av Lulsundsberget (1) kommer att försvinna i och med att
området exploateras. Tallarna på nordvästra sidan
kommer dock att skyddas från exploatering genom att marken planläggs som naturmark.
De viktiga spridningsområdena, se gula pilar på
figur 31, påverkas men försvinner inte helt. Den
norra spridningskorridoren (5) påverkas i hög
grad av exploateringen, men ett grönt stråk kan
inrymmas mellan kvartersmarken.

Figur 30: Kartan visar detaljplanens utbredning av kvartersmark som ska bebyggas (gula områden) och naturmark/
parkmark (gröna områden) på naturvärdeskartan med utpekade naturvärden (1-6) Gula pilar visar spridningsområdena,
jämför med ﬁgur 11. Källa: MAF
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I planförslaget finns ambitionen att göra den nya
stadsdelen till en ”naturstad” och hållbar stadsdel
med goda kopplingar till natur- och friluftsområden. I samband med den markanvisningsprocess
där kommunen anvisar mark för bostadsbyggande kommer en grönytefaktor att beaktas.

AlternaƟv planprogram
Kronanvägen

n
äge
byv
s
n
Be

Logementet
ÅVC

Planprogrammet innebär liknande intrång i
naturmiljön jämfört med planförslaget. Skillanden är att planprogrammet redovisar något
svagare grönstråk mellan naturområdena i västra
och östra delen av planområdet, se kartor under
kapitel Alternativredovisning samt figur 10. Detta
bidrar till att spridningsområdena påverkas negativt i större grad än i planförslaget.

NollalternaƟvet

Studio
Kronan

Nollalternativet innebär att de utpekade naturvärdena och spridningsområdena kvarstår.
Kulturbyn

Figur 31: Illustra on av detaljplanens struktur av bebyggd mark
(gula områden) och naturmark/parkmark (gröna områden).

Grönytefaktor är ett planeringsverktyg som används för att skapa en grönare utomhusmiljö. Ny
bebyggelse ska ha en viss grönytefaktor för att
kompensera för ökad andel hårdgjord yta under
exploatering och att skapa ekologiskt effektiva
utemiljöer i staden.
Planförslaget har behållt gröna stråk mellan naturmarkerna på Lulsundsberget och Ormberget.
Parkstråket med grönytor, dagvattendammar och
kanal löper genom området från Bensbyvägen till
Kulturbyn.

Bedömning av miljöpåverkan
Planförslaget
Planförslaget bedöms påverka naturvärdena negativt genom att helt ta bort successionsbiotop
(3) vissa äldre tallar (1) samt försvaga båda spridningsområdena. Flera nya vägar kommer anläggas i Kronandalen och dessa utgör barriärer för
växt- och djurlivet.
Eftersom naturvärdesobjekten inte är skyddade
i sig eller innefattar några skyddade arter bedöms objekten utgöra värden av lokalt/regionalt
intresse. Planförslagets påverkan på objekten bedöms till största delen vara begränsad, objektens
värden finns kvar men minskar generellt. Successionsbiotopen och vissa äldre tallar försvinner
dock permanent.

43

För att minska den negativa påverkan på områdets växt- och djurliv är det viktigt att spara de
grönstråk och spridningskorridorer som är möjliga att spara eller åtminstone utforma dem så
attraktivt som möjligt för de djur och växter som
bedöms finnas kvar i området när det är exploaterat.
Planförslaget bedöms medföra måttliga negativa
konsekvenser för växt- och djurlivet med begränsad påverkan på objektens värden.

AlternaƟv planprogram
Planprogrammets utformning är till stor del lika
planförslagets, men i detta alternativ påverkas
spridningskorridorerna i högre grad på grund av
placeringen av kvartersmark, jämför plankartorna
under kapitel Alternativredovisning.
Planprogrammet bedöms medföra måttliga
negativa konsekvenser för växt- och djurlivet med
betydande påverkan på objektens värden.

NollalternaƟvet
Nollalternativet medför ingen negativ påverkan
på växt- och djurlivet inom planområdet. När
Kronanvägen byggs kommer den att utgöra en
barriär mot Ormbergets naturområde.

KULTURMILJÖ
FörutsäƩningar
Kulturmiljövärdena har inventerats år 2009 av
Piteå Museum. De rekommendationer för bevarande som inventeringen resulterat i kan placeras
på en glidande skala. Det finns inga byggnader
som i dagsläget bedöms vara i byggnadsminnesklass. Det kulturhistoriska värdet ligger också
generellt sett mindre i enstaka byggnader, än i
anläggningen som helhet. Det innebär att det är
önskvärt att byggnader längs hela skalan bevaras,
från kansli till garageförråd.
Allmänt sett ligger bakom urvalet värderingen,
att de äldsta byggnaderna är värdefullare än de
senare tillkomna, att autentiska byggnader är
värdefullare än de som förvanskats av senare
ombyggnader och tilläggsisoleringar, samt att
representativa byggnader som kanslihus och
mässar är värdefullare än förråd.

LITET Q ELLER INGET SKYDD:
Byggnad XXIII (riven), B4 (riven), C2, D1, D3, D5,
E1, F1 (tre förråd)

Konsekvenser och åtgärdsförslag

INGET SKYDD:
vaktstuga, B2 & garage, C10 (sportbyggnad), C10
(Stadion Kronan), D2, D4, F6, Logementet 1:A
samt Logementet 1:B.

Inom planområdet finns byggnaderna C2, C6,
C7 samt D1, D3-D6. Byggnaderna E1, C8, C10
och C12 är rivna. Byggnaderna D1, D3-D6 finns
på Återvinningsområdet och kommer att rivas
när verksamheten omlokaliseras. Ingen av dessa
byggnader bedöms ha något särskilt skyddsvärde.
Byggnad C7 skyddas enligt planförslaget.

Figur 32: Byggnad A6, Kanslibyggnad i Kulturbyn

I en detaljplan föreslås skydden fördelas som
följande:
STORT Q (användningen anpassad till bebyggelsens kulturvärden, enligt tidigare bestämmelse i
PBL):
A6, A8, C7, H1, H2, H3 samt H4.

Figur 34: Byggnad C7 - Motorverkstad
Figur 32-33 Foto: Piteå Museum

STORT Q ELLER LITET Q:
A2, C6, C8 (riven), G1 (riven), H5 samt H7
LITET Q:
A1, A3, A4, H5

Planförslaget

Figur 33: Byggnad H3, Kasernbyggnad i Kulturbyn
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Beskrivning:
Putsat hus, möjligen på betongstomme. Grå
betonggrund, ljust gul puts. Ursprungliga fönster
och portar i galvaniserad plåt, grönmålade. Glasat entréparti med skärmtak förmodligen senare
tillägg. Flackt sadeltak, förmodligen täckt med
papp.

Funktion och datering:
Motorverkstad för reparation av militära fordon,
bilar, traktorer och kanoner. Tillhör det ursprungliga byggnadsbeståndet, invigd 1945. Kom senare
att tillhöra Milostaben i Boden.

Rekommendation för bevarande:
Bör i detaljplan skyddas med Q eller q.
För byggnad C2, fd pjäsutbildningshall, nuvarande Studio Kronan föreslås inget skydd i planförslaget.

Kulturhistoriskt värde:
En av anläggningens bäst bevarade byggnader
från tillkomsttiden, speglar Lv7:s verksamhet som
motoriserat förband.
Rekommendation för bevarande:
Bör i detaljplan skyddas med Q.
Byggnad C7 planläggs för förskola/skola och
bostäder skyddas i detaljplan genom följande
bestämmelser:
r1 Befintlig byggnad får inte rivas
q1 Befintliga byggnad vars nuvarande fasadutseende (grå betonggrund, ljust gul puts) och flacka
sadeltak ska bevaras. Ursprunglig placering, storlek och färgsättning av fönster och portar ska bevaras eller nytillverkas enligt äldre förlaga. Dock
får vid tillbyggnad nödvändiga håltagningar och
tillägg i fasad och tak föras på ett varsamt sätt.
Planförslaget påverkar även byggnad C6 som har
varit ett ammunitionsförråd. Byggnaden är belägen vid korthållsbanan. Enligt förslagets utformning kommer troligtvis byggnad C6 att rivas när
nya byggnader ska uppföras.

Figur 35: Byggnad C6 - Ammuni onsförråd

Beskrivning:
Träbyggnad i en våning med betonggrund. Slamfärgsmålad locklistpanel i rött, gröna garageportar med liggande panel. Sadeltak täckt av papp.
På långfasaderna två uppstickande gavelspetsar
på ömse sidor. Hängrännornas placering är säregen, eftersom de sitter en bit under takfoten.
Funktion och datering:
Förråd för ammunition och sprängmedel. Tillhör
förmodligen det ursprungliga byggnadsbeståndet, invigt 1945. Hör samman med C8. Intill fanns
också en mindre skjutbana för korthållsvapen,
dvs pistoler etc.
Kulturhistoriskt värde:
Har kulturhistoriskt värde både som enskild
byggnad och ur miljömässig synpunkt. Är bevarad i orört skick. Berättar genom sin utformning
om sin förrådsfunktion och genom sin placering
på behörigt avstånd från etablissementet för att
innehållet var farligt.
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Figur 36: Byggnad C2 - Pjäsutbildningshall
Figur 35 och 36 Foto: Piteå Museum

Beskrivning:
Betongkonstruktion bestående av tre huskroppar, fasaden är klädd med två olika fasadplattor,
en cementfärgad, lätt räfflad och en med ”småstenig” yta. Dessutom vissa partier i rödmålad
lockpanel. Ursprungligen platta tak, numera
flacka sadeltak, täckta med korrugerad svart
plåt. Fönster och portar från byggnadstiden. Nio
svarta vikportar, i nordligaste delen ett utstickande, uppglasat entréparti.
Funktion och datering:
Pjäsutbildningshall som ersatte den tidigare
pjäsexercishallen (G1) när den blivit för liten.

Användes för tyngre luftvärnsutbildning, med
exempelvis kanoner och radarstationer. Tillkom
på 1970-talets början.

Konsekvenser och åtgärdsförslag

Kulturhistoriskt värde:
Byggnaden har ett visst värde, eftersom den
speglar regementets verksamhet på ett tydligt
sätt. Den utbildning som bedrevs krävde större
utrymmen i takt med att de pjäser som man
utbildade på blev större. Till byggnadstypen är
den dock tämligen anonym och ser ut som vilken
industribyggnad som helst från samma tid.

Planförslaget påverkar kulturmiljön genom att ta
bort en del av helheten som utgör det kulturella
värdet i stort. Eftersom byggnaderna inte är skyddade i sig eller utgör riksintresse för kulturmiljön
bedöms byggnaderna utgöra värden av lokalt/
regionalt intresse. Planförslagets påverkan på kulturmiljön i Kronanområdet bedöms vara begränsad, de flesta byggnader med bevarandevärden
finns kvar men värdet av helheten i kulturmiljön
minskar. Ammunitionsförrådet C6 med bevarandevärde försvinner permanent.

Rekommendation för bevarande:
Kan i detaljplan skyddas med q eller lämnas utan
skydd.

AlternaƟv planprogram
Planprogrammet innefattar även Kulturbyn där
den mest värdefulla kulturbebyggelsen finns. Rekommendationerna för vilka byggnader som bör
skyddas bygger på rekommendationerna i Piteå
Museums inventering.
För byggnaderna inom planområdet har C2 och
C7 föreslagits skydd i detaljplan, övriga inget
skydd.

NollalternaƟvet
De byggnader som finns kvar inom planområdet
kommer sannolikt att vara kvar så länge de är i
brukligt skick.

Planförslaget

Planförslaget bedöms medföra små negativa
konsekvenser för kulturmiljön med begränsad
påverkan på kulturmiljöns värden.
För byggnad C7 bedöms planförslaget även
medföra positiva konsekvenser då byggnadens
bevarande säkerställs i detaljplan.

AlternaƟv planprogram
Planprogrammet påverkar kulturmiljön liksom
planförslaget genom att ta bort en del av helheten som utgör det kulturella värdet i stort. Planprogrammet rekommenderar skydd av byggnaderna C7 och C2. Byggnad C6 kan antas rivas när
byggnader ska uppföras.
Planförslaget bedöms medföra små negativa
konsekvenser för kulturmiljön med begränsad
påverkan på kulturmiljöns värden.
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För byggnaderna C7 och C2 bedöms planprogrammet även medföra positiva konsekvenser då
byggnadens bevarande säkerställs i detaljplan.

NollalternaƟvet
Nollalternativet medför ingen negativ påverkan
på kulturmiljön.

STADS-/LANDSKAPSBILD
FörutsäƩningar
Landskapsbilden på Kronanområdet har förändrats sedan området började exploateras. Från
tiden med militär verksamheten med låg exploateringsgrad och byggnader inpassade i naturen
och med förhållandevis mycket naturmark bevarad, till dagens Kronan med flera villaområden
och höghusen på Lulsundsberget.
De olika delarna av Kronan har olika karaktärer. Kronandalen har tidigare haft karaktären av
öppen hedmark med enstaka byggnader vid
skogsbrynet på ömse sidor. Kulturbyn innefattar den militära och kulturhistoriskt värdefulla
bebyggelsen som angränsar till Kronanhöjdens
moderna flerbostadshus. Höghusen på Lulsundsberget utgör landmärken med sin imponerande
höjd. Kronanbacken och Östra Kronan utgörs av
villaområden med 1-2 plans hus vilket ger förhållandevis låg exploateringsgrad.
Kronanområdet utgörs i dagsläget av relativt utspridd bebyggelse med Kulturbyn och dess blandade verksamheter som centrumområde. Kulturbyn har ett högt kulturellt värde. Byggnaderna
utgörs av enkla strama solitärer, luftigt inpassad i
terrängen bland de höga tallarna.
Den stadsmässiga kärnan i stadsdelen saknas i
dagsläget.

Konsekvenser och åtgärdsförslag
Planförslaget
Planförslaget innebär en väsentlig ändring
av landskapsbilden, från en lågt exploaterad miljö med lantlig karaktär till en
tätt exploaterad stadsmiljö. Stadsbilden
ska enligt detaljplanen karaktäriseras av
en tydlig kvartersstruktur och en varierad
bebyggelse. Kommersiell service med
butiker, restauranger och kontor kommer
att finnas främst vid torget i Kronandalens
centrala del. Verksamheter kommer att inrymmas i bottenvåningar främst vid torget
och längs huvudgatan (Krondalsvägen).
Bebyggelsen delas in i halvslutna kvarter.
Kvartersmåtten är cirka 55x55 meter. En
viktig princip i detaljplanen är att kvarteren inte ska vara helt kringbyggda, utan
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Figur 37: Illustra on överst t h: ”Perspek v från entré söderifrån
genom kulturbyn, Stadsdelsparken skymtar framme t h.”
Figur 38: Illustra on ovan: ”Perspek v skulpturstråket söderut,
stadsdelsparken syns i fonden.”
Figur 38: Illustra on t h: ”Perspek v söderifrån längs huvudgatan
med stadsdelstorget ll höger”.
Källa: Samtliga illustra oner har hämtats från kvalitet- och gestaltningsprogrammet. Illustra onerna visar exempel på hur programmets inten oner kan förverkligas.

att det i vissa lägen i varje kvarter ska finnas
öppningar mellan husen för ljusinsläpp, utblickar
och möjlighet till kopplingar mellan gården och
omgivande park, natur eller gångfartsgator.
Öppningar i kvarterens bebyggelse gör gårdarna
tillgängliga från gångfartsgatorna och parkrummen och släpper in solljus till gårdarna.

Bedömning av miljöpåverkan

För att skapa ett levande gaturum och för att
stärka det sociala livet i stadsdelen möjliggör
gatans utformning för verksamheter och boende
i kvarteren att ta en meter av gatan i anspråk.
Den del av gatuområdet (1 meter) som är närmast byggnadens fasad bör utformas för att vara
tillgängligt för möblering.

Kronandalen omges av bostadsområden och
bedöms bidra positivt till stadsbilden genom
den stadsmässiga utformning som planförslaget
medger. Kronandalen är en strategiskt bra plats
för att utgöra centrum även för omkringliggande
bostadsområden som Lulsundet, Burströmska
Gärdan och Bredviken. Viktiga aspekter som
blandade funktioner, ett tydligt gaturum med
byggnader placerade i fastighetsgräns mot huvudgatan och byggnader med upp till 6 våningar
kan sannolikt skapa det stadsdelscentrum som
eftersträvas.

AlternaƟv planprogram
Planprogrammet innebär en väsentlig ändring av
landskapsbilden, från lantmiljö till stadsmiljö. Till
skillnad från planförslaget blir stadsmiljön något
glesare utformad. I Kronandalen rekommenderas
blandad bebyggelse med stort inslag av bostäder. Exploateringen föreslås bli hög och innehållet blandat för att åstadkomma stadsbebyggelse.
Området kan lämpligen funktionssepareras i
höjdled i bebyggelse, så att lokaler för service,
kontor och andra verksamheter finns i bottenplan
längs huvudgatorna i området.
Lämpliga hushöjder bedöms vara 3-5 våningar.

NollalternaƟvet

Planförslaget
Planförslaget innebär en väsentlig ändring av
landskapsbilden, från en lågt exploaterad miljö
med lantlig karaktär till en tätt exploaterad stadsmiljö.

AlternaƟv planprogram
I dessa aspekter bedöms konsekvenserna vara
samma som för planförslaget, se ovan.

NollalternaƟvet
De senaste 10 åren har flera nya bostadsområden
etablerats på Kronan. Nollalternativet innebär
att Kronans centrum uteblir vilket ger en negativ
påverkan på stadsbilden.

Innebär att Kronandalens exploateringsgrad förblir ungefär som i dagsläget.
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MILJÖMÅLEN

Här sammanfattas planförslagets påverkan på
de nationella miljömålen. Grön pil betyder att
planförslaget bidrar till att uppnå målet, grå pil
betyder att planförslaget varken bidrar till eller
motverkar målet och orange pil betyder att planförslaget bidrar till att motverka målet. Bedömningen utgår från att föreslagna åtgärder vidtas.
Vid varje mål anges riksdagens definition av miljökvalitetsmålet med kursiv text.
God bebyggd miljö
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö
ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö
samt medverka ll en god regional och
global miljö. Natur- och kulturvärden ska
tas ll vara och utvecklas. Byggnader och
anläggningar ska lokaliseras och u ormas
på e miljöanpassat sä och så a en
långsik gt god hushållning med mark,
va en och andra resurser främjas.”

"De försurande eﬀekterna av nedfall och
markanvändning ska underskrida gränsen
för vad mark och va en tål. Nedfallet
av försurande ämnen ska inte heller öka
korrosionshas gheten i markförlagda
tekniska material, va enledningssystem,
arkeologiska föremål och hällristningar."

Gi fri miljö
”Förekomsten av ämnen i miljön som
har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller
den biologiska mångfalden. Halterna av
naturfrämmande ämnen är nära noll och
deras påverkan på människors hälsa och
ekosystemen är försumbar. Halterna av
naturligt förekommande ämnen är nära
bakgrundsnivåerna.”

Levande sjöar och va endrag
”Sjöar och va endrag ska vara ekologiskt
hållbara och deras varia onsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produk onsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och
va enhushållande funk on ska bevaras,
sam digt som förutsä ningar för frilu sliv
värnas.”

Grundva en av god kvalitet
”Grundva net ska ge en säker och hållbar
dricksva enförsörjning samt bidra ll en
god livsmiljö för växter och djur i sjöar och
va endrag.”

E rikt växt- och djurliv
”Den biologiska mångfalden ska bevaras
och ny jas på e hållbart sä , för nuvarande och fram da genera oner. Arternas
livsmiljöer och ekosystemen samt deras
funk oner och processer ska värnas. Arter
ska kunna fortleva i långsik gt livskra iga
bestånd med llräcklig gene sk variaon. Människor ska ha llgång ll en god
natur- och kulturmiljö med rik biologisk
mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.”

Frisk lu
”Lu en ska vara så ren a människors
hälsa samt djur, växter och kulturvärden
inte skadas.”

Illustra oner hämtade från Miljömål.se
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SAMLAD BEDÖMNING & UPPFÖLJNING

POSITIVA KONSEKVENSER

INGA/OBETYDLIGA
NEGATIVA KONSEKVENSER

SMÅ NEGATIVA
KONSEKVENSER
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MÅTTLIGA NEGATIVA
KONSEKVENSER

STORA NEGATIVA
KONSEKVENSER
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UNDERLAG

Planer och program

Miljömål

LuŌ

Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Kronanområdet (2004)
Planprogram för Kronandalen (Program Detaljplan för del av Kronan, del av Kronan 1:1 m fl
(2012)
Kvalitets- och gestaltningsprogrammet för
Kronandalen (Kronandalen kvalitets- och gestaltningsprogram, 2015)
Luleå kommun översiktsplan (2013)
Luleå kommuns översiktsplan, Områdesrekommendationer.

Miljöportalen
http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/
Regionala/?l=25&t=Lan

PM Luftkvalitet Kronandalen, Stadsbyggnadsförvaltningen 2016

Geoteknik och geohydrologi

Bullerutredning Kronandalen, Ramböll 2016

Riksintressen
Boverkets hemsida:
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/saplaneras-sverige/riksintressen-ar-betydelsefullaomraden/

Miljökvalitetsnormer
Vatteninformationssystem Sverige, VISS
Naturvårdsverket
Boverket
LTU Forskningsrapporter Luleå innerfjärdar;
Vattenkvalitet i Luleå innerfjärdar 1990-2004,
Peter Erixon 2005
Klimatstyrda sulfidoxidationer som orsak
till surhet och höga metallhalter i
vattendrag i norra Sverige, Peter Erixon 2009

Markteknisk undersökning, WSP 2016

Sulfidjord
Analys av försurningspotential, MRM Konsult
2016
Rapport: Råd och rekommendationer för
hantering av sulfidjordsmassor, 2007. Kerstin
Pousette, Avdelningen för Geoteknologi, LTU.
PM Påverkan sulfidjord grundvattensänkning,
WSP 2017

Förorenad mark
Strategi för arbete med förorenade massor, Golder Associates, 2016
Kronandalen, uppföljande provtagning av vatten,
Golder Associates, 2016

DagvaƩen
Systemhandling VA, Kronandalen, WSP 2016
Dagvattenutredning Kronanområdet, Ramböll
2014
Kompletterande dagvattenutredning, Sweco 2017

Trafik
Trafikanalys Luleå Kronan, Ramböll 2016

Mätdata Luleå kommuns kontrollprogram för
Luleås innerfjärdar 1990-2016
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Buller
Kulturmiljö
Inventering kulturmiljö, Piteå Museum 2009

