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1.

Planens bakgrund, syfte och huvuddrag

2.

Plandata

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra byggandet av fler bostäder i centrum, vilket
bedöms ge ett tillskott med 18 lägenheter, samt lokaler i markplan. Förändringen är tänkt
genom utbyggnad av befintlig byggnad på Gersen 3 till sex våningar samt en gårdsmiljö på
ett upphöjt planterbart bjälklag, ny tvättstuga i markplan samt cykelcarports. Utbyggnaden
innebär en tydligare avskärmning av innegården ut mot omkringliggande gator och skapar
en bättre akustisk miljö för de befintliga bostäderna. Parkeringsbehovet är tänkt att till största
delen lösas under mark.

Planområdets läge och areal
Planområdet är beläget norr om Södra Hamnleden och väster om Kungsgatan och utgör
större delen av kvarteret Gersen. De aktuella fastigheterna är Gersen 3 och 4. Planområdet
omfattar cirka 0,3 hektar mark.

Markägoförhållanden
Fastigheterna Gersen 3 och 4 är i privat ägo av Galären i Luleå AB. Angränsande gatumark
ägs av Luleå kommun.

Översiktskarta. Aktuellt område markerat med rött.
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Flygvy över planområdet i dagsläget. ©Blom 2013

3.

Planförfarande och tidplan för planarbetet

Detaljplanen upprättas med så kallat standardförfarande, enligt Plan- och Bygglagens
(2010:900) lydelse efter 2 januari 2015. Standardförfarande kan tillämpas när vissa villkor är
uppfyllda, bland annat ska planförslaget vara förenligt med översiktsplanen. I detta fall görs
bedömningen att planförslaget är förenligt med översiktsplanen.
Boverkets allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan (BFS 2014:5) tillämpas för denna
detaljplan.
Tidplan för detaljplanen beräknas enligt följande:
Samråd: 2:a kvartalet 2016
Granskning: 3:e kvartalet 2016
Antagande i stadsbyggnadsnämnden: 4:e kvartalet 2016

4.

Handlingar

Planhandlingar
• Plankarta med bestämmelser och illustration.
• Planbeskrivning (denna handling)
Plankartan och planbestämmelserna är juridiskt bindande. Planbeskrivningen utgör komplement till plankartan och planbestämmelserna, men saknar egen rättsverkan.

Övriga handlingar
Under planarbetet har dessutom följande handlingar upprättats:
• Grundkarta
• Fastighetsförteckning
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Utredningar och underlag
I samband med framtagandet av denna detaljplan har en solstudie tagits fram för att undersöka och belysa påverka på solförhållandena i området vid en ombyggnation.
Den samlade bedömningen utifrån sol- och skuggstudien är att ljusinsläppet på innergården
blir mindre mellan höst och vår vid en ombyggnation än i nuläget. Påverkan är dock inte av
den grad att en ombyggnation av befintliga bostadshus förhindras.
En enklare bullerberäkning har gjorts för kvarteret för att kunna fastställa rådande bullersituation. Bullerberäkningen visar att speciellt södra (mot Södra hamnleden) och norra delen
(mot Sandviksgatan) av planområdet är utsatt för buller. För att genomföra nyexploatering
inom planområdet krävs att nödvändiga bullerdämpande åtgärder vidtas, för att klara av
riktvärdena angivna i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Detta
säkerställs i bygglovsskedet.

Utredningar som bifogas
• Sol- och skuggstudie (Bilaga 1)
• Bullerberäkning (Bilaga 2)

5.

Tidigare ställningstaganden

Planer
Översiktsplan
Rubricerad detaljplan bedöms förenlig med Luleå kommuns översiktsplan (antagen av kommunfullmäktige 2013-05-27). Planområdet är beläget inom prioriteringszon 1 för förtätning
enligt översiktsplanen (se karta över förtätningszoner). Vidare är förslaget förenligt med
översiktsplanen då det ger förtätning på mark som används för markparkering. Behovet av
parkeringsplatser löses främst under mark, något som kan bidra till att uppnå målet om att
det ska ställas höga krav på friytor inom kvartersmark vid nyexploatering av bostäder.
I översiktsplanen för Luleå kommun anges bland annat följande rekommendationer för Luleå centrum:
”Förtätning av bostäder och arbetsplatser ska i första hand ske på mark som används för
markparkeringar och liknande samt genom infill medan värdefulla grönområden ska
sparas. Förtätning genom påbyggnad av befintliga byggnader kan prövas. Ny bebyggelse bör i första hand placeras så att de lämnar öppna vystråk i nord-sydlig riktning.
Särskild hänsyn ska tas till behovet av nya studentbostäder, förskolor, trygghetsboende
etc. Friytor inom
kvartersmark vid bostäder ska ge en god boendemiljö och lekmiljö för barn.
Ny bebyggelse ska samspela med den omgivande bebyggelsen skala och struktur. Inom
rutnätsstaden ska bebyggelsen vara 4-5 våningar och maximalt 10-12 våningar för enstaka projekt. Högre bebyggelse ska lokaliseras utan negativ påverkan på boendemiljöer
eller för att framhäva stadsbilden, till exempel vid stadens infarter.
All ny bebyggelse ska föregås av kvalitetskrav för arkitektur, teknik, tillgänglighet och
energi. För arkitekturen är kontext, kontrast och komposition viktiga ledord.
Värdefulla byggnader och kulturmiljöer i centrum ska bevaras. Ny-, om- eller tillbyggnader i anslutning till äldre bebyggelse ska anpassas till befintlig miljö beträffande
gestaltning, placering och höjd.
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Parkeringsplatser ska så långt som möjligt förläggas under marknivå. Utrymme för
gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras gentemot gatuparkeringar. Parkeringsnorm
ska tillämpas.
En mångfald av handel, restauranger, kulturyttringar samt annan kommersiell service
och samhällsservice ska finnas i stadskärnan. Inriktningen ska vara att utveckla sammanhängande stråk för att bland annat utöka handelns geografiska område och tillföra
mer liv till staden. Vid ny- eller ombyggnad ska krav ställas på flexibla lokaler i bottenplan och besöksintensiva verksamheter, exempelvis butiker, caféer eller restauranger,
ska prioriteras mot gatan i de centrala delarna av staden.
Huvudgatorna ska kunna fungera för genomfartstrafik och trafik mellan centrum och
andra stadsdelar. De ska vara kopplade till uppsamlingsgator och andra lokalgator i
lokalnätet. Bodenvägen, Namnlösa gatan, Skeppsbrogatan, Rådstugatan, västra delen av
Sandviksgatan och Södra Hamnleden ska vara huvudgator. Barriärverkan ska minskas
med fler passager och övergångsställen, smalare gatusektioner och andra hastighetsdämpande åtgärder. Kungsgatan, Magasingatan, Prästgatan och Gammelstadsvägen ska
utformas som uppsamlingsgator. På lokalgator prioriteras oskyddade trafikanters säkerhet och framkomlighet. Enkelriktade gator ska omprövas för dubbelriktad trafik där det
är lämpligt. Alla gator inom centrum ska ha en stadsmässig karaktär. Gator trädplanteras och gamla trädalléer förnyas.”

Karta över förtätningszoner i Luleå kommun. Bild tagen från Luleå kommuns översiktsplan.
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Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser
Planen berör eller tangerar områden med gällande planer enligt nedan:
Nr

Namn

Laga kraft

Lantmäteriet

Pl 268

Detaljplan för del av innerstaden, Gersen 4

2004-05-19

2004-183

Pl 048

Detaljplan för Gersen 3

1990-01-04

1990-134

A 059

Ändring i stadsplan för Luleå stad beträffande
kvarteren Abborren, Rudan, Forellen, Braxen,
Mörten, Simpan, Siken, Karpen, Spiggen, Laken,
Harren och Gersen

1945-01-26

A59

Riksintressen
Planområdet omfattas av riksintresse för Norrbottens skärgård (enligt MB 4 kap 2§), för friluftsliv (enligt MB 3 kap 6§) och för hinderfritt flyg (enligt MB 3 kap 8§). Genomförandet av
detaljplanen bedöms inte leda till negativ inverkan på riksintressena. Området är redan ianspråktaget för bebyggelse och byggnadernas höjd regleras så att de inte utgör hinder för flyg.
Riksintresset enligt MB 4 kap 2§ är inte avsett att hindra tätortens utveckling (MB 4 kap 1§)

Strandskydd
Planområdet omfattas inte av miljöbalkens regler om strandskydd.

Miljökvalitetsnormer
Planområdet ligger i anslutning till Södra Hamnleden vilket innebär buller. En enklare bullerberäkning har utförts av Tyréns AB som visar att södra respektive norra delen av planområdet är utsatt för buller. Vid nyexploatering ska nödvändiga åtgärder vidtas för att klara
riktvärdena angivna i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Utförligare redovisning av bullersituationen finns under avsnittet ”Trafikbuller”.
MKN för buller bygger på EG-direktiv för buller som infördes i svensk lagstiftning i förordning (2004:675) om omgivningsbuller. Enligt förordningen finns en skyldighet att kartlägga
buller och upprätta åtgärdsprogram samt sträva efter att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa. Kravet på kartering börjar gälla när ett samhäller har fler
än 100 000 invånare. Eftersom Luleå har färre än 100 000 invånare, finns det inget formellt
krav på bullerkartering. Det finns därför inte heller några beslutade miljökvalitetsnormer.

Bedömning av betydande miljöpåverkan
Enligt 6 kap. 11§ Miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning av planer och program om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en separat miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. För att avgöra om det finns
risk för att detaljplanens genomförande medför betydande miljöpåverkan har en behovsbedömning upprättats (2016-03-22).
Behovsbedömningen tar ställning till huruvida påverkan sker vad avser gällande planer
och program, miljömål, riksintressen, landskapsbild, naturmiljö, rekreation och friluftsliv,
kulturmiljö och omgivande miljö med mera. Vidare behandlas även huruvida risker uppstår
för hälsa och säkerhet, störningar från omgivningen eller ifall detaljplanen ger upphov till
störningar såsom buller/vibrationer, förorerningar eller ifall miljökvalitetsnormer överskrids.
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Den samlade bedömningen är att detaljplanens genomförande inte bedöms vara av den art
och storleksordning som i förordning 1998:905 om miljökonsekvensbeskrivningar (ändrad genom
SFS 2005:356) bedöms medföra betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) för detaljplanen, där konsekvenser identifieras, beskrivs och bedöms behövs därmed
inte tas fram för detaljplanen. De aspekter som kan leda till inverkan ska dock särskilt behandlas i planbeskrivningen.

6.

Förutsättningar och förändringar

Marken
Geotekniska förhållanden
Enligt SGU:s jordartskarta består hela planområdet av morän. Planområdet är idag redan bebyggt. Genomförandet av föreslagen detaljplan bedöms kunna genomföras utan omfattande
påverkan på markförhållandena.
Detaljerade geotekniska undersökningar för byggnation görs vid behov i samband med projektering.

Markradon
Luleå centrum har inga höga radonvärden enligt Luleå kommuns översiktliga radonriskkarta. Förekomsten av markradon har i samband med planarbetet inte undersökts inom
området.
Inom högriskområden ska byggnader där människor vistas mer än tillfälligt utformas radonsäkert. På normalriskområden kan enklare åtgärder vidtas. Metod ska redovisas i samband
med bygglov. Radonsäkert byggande rekommenderas där markradon inte undersökts.

Förorenad mark
Ingen förorenad mark är känd planområdet.

Risk för ras och skred
Inom eller i anslutning till planområdet finns ingen risk för ras eller skred.

Vatten
Risk för höga vattenstånd
Planområdet ligger över den höjd för samhällsviktiga funktioner som föreslås i Luleå kommuns riktlinjer för klimatanpassning.

Kulturmiljö/kulturarv
Planområdet ligger inte inom område eller i anslutning till någon kulturmiljö eller något
kulturarv.

Landskapsbild och stadsbild
Påverkan på stadsbilden bedöms vara liten. De berörda fastigheterna är i nuläget exploaterade. Den ombyggnation som nu föreslås möjliggör en upprustning av kvarteret och tillskapandet av nya handelslokaler i bottenplan. Kvarteret kommer få ett mer modernt uttryckt.
Den volymmässiga förändring som sker är att byggnaden på Gersen 3 nu kan få fler våningsplan och få samma höjd som byggnaden på Gersen 4.
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Kvarteret kommer att få mer friyta och parkeringsytorna på markplan kommer flyttas under
jord i parkeringsgaraget.
Påverkan på sol- och skuggförhållandena redovisas under avsnittet ”Ljusförhållanden,
skuggbildning”.

Bebyggelse och gestaltning
Bebyggelse
Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra byggandet av fler bostäder. Vilket bedöms ge
ett tillskott med 18 lägenheter, samt lokaler i markplan. Förändringen är tänkt genom utbyggnad av befintlig byggnad på Gersen 3 till sex våningar samt en gårdsmiljö på ett upphöjt planterbart bjälklag, ny tvättstuga i markplan samt cykelcarports. Utbyggnaden innebär
en tydligare avskärmning av innegården ut mot omrkingliggande gator. Parkeringsbehovet
är tänkt att till största delen lösas under mark.
Plankartan utgörs av kvartersmark med bestämmelsen [BC1 - Bostäder med centrumverksamheter i bottenplan]. För att säkerställa att bebyggelsen på kvarteret Gersen inte blir för
dominerande i sin volym och höjd har högsta totalhöjd [+20,0] samt byggnadshöjd [+16,0]
satts. Höjdbegränsningar motiveras genom att en linje skapas med Varvsgatan och omkringliggande kvarter. All parkering ska anordnas inom den egna fastigheten. Byggnader på
Gersen 3 ska i bottenplan möjliggöras för verksamheter, och måttet till underkant bjälklag
får därför inte understiga 3,7 meter [f1]. Mittersta delen av området får inte bebyggas [prickmark]. I sydöstra delen av innergården kan marken byggas över med planterbart bjälklag
[ringprickad mark].

Situationsplan av Tirsén & Aili Arkitekter över möjlig utformning av kvarteret Gersen.

9

Illustration av Tirsén & Aili Arkitekter över möjlig utformning av kvarteret Gersen. Vy från Södra
Hamnleden.

Illustration av Tirsén & Aili Arkitekter över möjlig utformning av kvarteret Gersen. Vy från innergården.
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Befintligt varmgarage finns under marken inom planområdet. Detta garage utökas för att
rymma fler parkeringsplatser och således flytta all markparkering under jord (se illustration
nedan).
Uppvärmt cykelhus tillskapas för tryggare cykelförvaring.

Illustration av Tirsén & Aili Arkitekter över möjlig utformning av underjordiskt parkeringsgarage.

Friytor
I dag ägs Gersen 3 och Gersen 4 av Galären i Luleå AB. Planområdet är exploaterat. Området
utgörs av befintliga flerfamiljshus, hårdgjorda ytor (såsom asfalterad markparkering) sophus
och uteplatser. Befintlig garagenedfart (till parkeringsgarage) ligger mitt i kvarteret (infart
från gatan).
Planområdet är topografiskt relativt plant.
Den tänkta exploateringen avser skapa en gårdsmiljö på upphöjt planterbart bjälklag inom
de berörda fastigheterna.
Allmänna krav och riktlinjer för hur fria ytor för lek och annan utevistelse i bostadsbebyggelsen ska anordnas regleras i plan- och bygglagen (PBL) samt i Boverkets byggregler (BBR).
Luleå kommun har ingen egen utarbetad policy för friytor på kvartersmark, men snarlika
kommuners policy kan appliceras i detta fall. Det är av stor vikt att i centrala stadsdelar
kunna erbjuda fria ytor för lek och rekreation. Höga krav bör ställas på den fria ytans lämplighet och särskilt dess kvalitet på den egna tomten.
Riktlinjer för friyta att förhålla sig till kan uttryckas enligt följande:
▪▪Friytan ska ha ett skyddat läge för buller och avgaser.
▪▪Friytan ska innehålla buskar och träd och ge en god rumsverkan och möjlighet att följa årstidsväxlingarna.
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▪▪Friytans storlek i de centrala stadsdelarna inom planområdet ska vara minst en tredjedel av
bostädernas totala yta (m2 BTA).
Eftersom planområdet redan är bebyggt finns begränsade möjligheter att tillskapa ny friyta.
Den del av fastigheterna som ej är avsedd för bostadsbebyggelse utgör cirka 39 procent. På
denna yta bör friyta tillskapas i den utsträckning det är möjligt.

Offentlig och kommersiell service
Trafik
Gatunät och gång- och cykeltrafik
Planområdet är lättillgängligt och välanslutet till stadens befintliga gång- och cykelvägnät
längs Södra Hamnleden, Varvsgatan, Kungsgatan och Smedjegatan.

Biltrafik
Luleå kommun har gjort mätningar över vardagsdygnstrafik (VDT) i anslutning till planområdet. Mätningarnas resultat var enligt följande:
Sträckning

Fordon (Årtal)

Södra Hamnleden mellan Smedjegatan och
Kungsgatan
Södra Hamnleden mellan Prästgatan och
Kungsgatan
Södra Hamnleden mellan Smedjegatan och
Rådstugatan
Kungsgatan mellan Södra Hamnleden och
Sandviksgatan
Kungsgatan mellan Stationsgatan och Sandviksgatan
Sandviksgatan mellan Timmermansgatan
och Kungsgatan
Sandviksgatan mellan Kungsgatan och Hermelinsgatan

15448 (2007)
14395 (2007)
12595 (2014)
5184 (2014)
6500 (2002)
3006 (2009)
1331 (2000)

Kollektivtrafik
Goda förbindelser till kollektivtrafiken finns i planområdets närhet. Luleå Lokaltrafiks linjenät är ungefär 20 mil långt och består av cirka 400 hållplatser. Huvudhållplatsen på Smedjegatan är navet, den är belägen på cirka 400 meters gångavstånd från planområdet. På Smedjegatan stannar samtliga stom- och lokallinjer så att byte kan ske mellan alla linjer och till alla
hållplatser.
Närmaste busshållsplats finns längs med Södra hamnleden på cirka 200 meters avstånd från
planområdet.

Parkering
Parkeringsbehovet för exploateringen av fastigheten ska lösas inom fastigheten i enlighet
med kommunens gällande parkeringstal. Parkeringar för exploateringen av fastigheten kom-
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mer till största delen att lösas via underjordiskt parkeringsgarage.
Enligt Luleå kommuns parkeringsnorm ska 8 parkeringsplatser finnas per 1000 kvadratmeter
BTA. För planområdet motsvarar det cirka 48-56 bilparkeringsplatser. Vid flerbostadshus ska
det finnas 25 cykelparkeringsplatser på 1000 kvadratmeter BTA, det motsvarar cirka 150-175
cykelparkeringsplatser inom planområdet.
Parkeringsbehov för cyklar kommer tillgodoses genom cykelcarports under det upphöjda
planterbara bjälklaget.

Angöring/varumottag/utfarter
Befintliga angöringar kommer bibehållas.

Tillgänglighet
Detaljplanen bedöms kunna uppfylla plan- och bygglagens krav om tillgänglighet. Tillgänglighetsfrågor regleras även av Boverkets byggregler (BBR) och granskas i samband med
bygglov.

Sociala frågor
Ett tillskott av bostäder i området medför fler människor i rörelse i området. Även de publika
lokalerna i bottenplan av de båda flerbostadshusen bedöms kunna generera fler människor i
rörelse i närområdet och även utgöra en form av social, dock kommersiell, mötesplats.
I dagsläget står sopkärl ute vid gatan. Dessa flyttas in i sorteringshus vilket bedöms bidra till
en mer trivsam miljö. Området kommer i övrigt få en ny tvättstuga, postrum, kafé, samlingslokal, bastu- och relaxmöjligheter. Detta för att bidra till en bättre social gemenskap mellan
hyresgästerna.

Hälsa och säkerhet
Buller, vibrationer och andra störningar
Den 1 juni 2015 trädde en ny förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader
i kraft (med stöd av 9 kap. 12 § miljöbalken). Förordningen innehåller bestämmelser om
riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader.
Bestämmelserna ska tillämpas vid bedömningen av om kravet på förebyggande av olägenhet
för människors hälsa i plan- och bygglagen är uppfyllt i planläggning, bygglov och förhandsbesked. Buller från spårtrafik och vägar bör inte enligt förordningen överskrida:
• 55 dBA ekvivalentnivå vid fasad (60 dBA ekvivalentnivå för en bostad om högst 35 m2)
• 50 dBA ekvivalentnivå vid uteplats i anslutning till bostad
• 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad
Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida trafik som
har betydelse för bullersituationen.
Bullerstörningar från Södra Hamnleden är i dagsläget relativt omfattande. Trafikleden har
upp till sju filer ihop med Varvsgatan. Detta innebär problem med damm, smuts och buller.
Den största bullerpåverkan kommer dock från motorcyklar (under sommarmånaderna) som
kör i överhastighet utanför kvarteret. En översiktlig bullerberäkning har genomförts (med
hjälp av programmet Soundplan) och utifrån aktuella trafikuppgifter för sträckan.
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Bullerberäkningen baseras på trafikantalet i tabellen nedan:
Gata

Fordon (Årtal)

Timmermansgatan
Sandviksgatan
Södra hamnleden
Kungsgatan
Småbåtsgatan

500*
3500
16 000
5500
6900

*Trafikmätning saknas varav uppskattning gjorts.
Bullernivåerna för kvarteret Gersen överstiger bitvis riktvärden angivna i nya förordningen
(2015:216) för trafikbuller. Detta gäller främst vid fasaderna i södra delen av området (mot
Södra hamnleden) samt norra delen av området (mot Sandviksgatan). Förordning (2015:216)
om trafikbuller vid bostadsbyggnader ska följas. Således behöver nödvändiga åtgärder
vidtas för att säkerställa att bullernivåerna inte överstiger angivna riktvärden. Detta regleras
slutgiltigt i bygglovet. Nedan följer figur som redovisar bullerberäkningen.

Sammanställning av bullerberäkning av Tyréns AB.
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Transporter av farligt gods och andra riskfaktorer
Planområdet eller dess direkta omgivning ligger inte i anslutning till någon utpekad led för
farligt gods. Närmaste led för farligt gods är Svartövägen som går öster om centrala Luleå.

Luftkvalitet
Luleå kommun har tagit fram ett åtgärdsprogram för att klara av miljökvalitetsnormerna
för kvävedioxid (NO2) år 2020. Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid anger att 40 µg/m³ luft
som årsmedelvärde inte får överskridas. Vidare får 60 µg/m³ som dygnsmedelvärde överskridas högst sju dygn per år. Timmedelvärdet 90 µg/m³ får överskridas endast 175 timmar
per år.
En åtgärd för att klara detta är att i samhällsplaneringen skapa långsiktiga förutsättningar
för att minska trafiken i centrum. I detaljplaner ska yta för gående vid entréer säkerställas,
liksom behoven av parkering för cykel, rullator, barnvagnar etc. Den nya parkeringsstrategin
ska tillämpas.
Den förväntade effekten är att åtgärden bedöms medföra minskade utsläpp av olika luftföroreningar som till exempel kvävedioxid och partiklar på lång sikt. Genom att skapa goda
förutsättningar för kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik ökar attraktiviteten för dessa färdsätt
vilket i sin tur leder till att biltrafiken minskar i centrum.
Planområdets geografiska läge bidrar till att goda möjligheter att nyttja kollektivtrafik finns,
samt att röra sig till fots eller med cykel i centrala Luleå. Genom att skapa cykelcarports
under planterbart bjälklag ges möjlighet till en trygg och säker förvaring av cykel, vilket kan
bidra till att fler boende inom planområdet väljer att använda cykel som färdmedel. Dessa
möjligheter innebär att ett mer transporteffektivt resande kan göras av boende i området och
på så sätt kan en bättre luftkvalité uppnås i Luleå.

Ljusförhållanden, skuggbildning
En sol- och skuggstudie har tagits fram av Tirsén & Aili Arkitekter AB som visar hur ljusinsläpp kommer ske om Galären AB:s planerade exploatering genomförs. Studien visar att ljusinsläpp kommer ske på hela innergården sommartid, förutom den södra delen i anslutning
till den planerade uteplatsen. Klockan 9 på morgonen sker ljusinsläppet på de balkonger/
loftgångar som planeras i västra delen av kvarteret. Solljuset förflyttar sig i östlig riktning för
att falla på balkonger/loftgångar på den östra sidan kring klockan 15.
Mellan höst och vår kommer ljusinsläppet vara mer begränsat. Enbart kring klockan 12
släpps sol in på passagen genom området samt den nordöstra delen av kvarteret. Kring
klockan 9 samt kring klockan 15 är ljusinsläppet begränsat på innergården.
Trots begränsat ljusinsläpp mellan höst och vår är den samlade bedömningen utifrån sol- och
skuggstudien att ombyggnation av befintliga bostadshus kan genomföras.
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Sol- och skuggstudie under sommar (21 juni). Illustration visar ljusinsläpp under klockslagen
09.00, 12.00 och 15.00. Vy från innergården. Gjord av Tirsén & Aili Arkitekter.

Sol- och skuggstudie under vår (20 mars) och höst (22 september). Illustration visar ljusinsläpp
under klockslagen 09.00, 12.00 och 15.00. Vy från innergården. Gjord av Tirsén & Aili Arkitekter.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Nya byggnader kan anslutas till befintligt vatten- och avloppsnät.
Den hårdgjorda ytan i kvarteret minskar vilket medför en mindre belastning på dagvattensystemet. Befintliga stuprör mot trottoaren tas bort för att minska eventuell halkrisk.
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Värmeförsörjning
Nya byggnader kan anslutas till befintligt fjärrvärmenät.

El/Tele/IT
Fastigheterna Gersen 3 och 4 har befintliga anslutningar vad avser el, tele och IT.

Avfallshantering
Avfallshanteringen ska skötas i enlighet med kommunens lokala föreskrifter och avfallsplan.
I markplan kommer en anläggning för källsortering för samtliga hyresgäster skapas.
I dagsläget stannar sopbilen vid gatan. Detta kommer att fortgå. Dock kommer sopkärlen
förvaras i sophus (med sortering) inne på gården. Sopkärlen placeras ut på gatan vid tömning. Sopbil ska inte köra igenom kvarteret. Infart mot Sandviksgatan är stängd, vilket innebär att genomfart inte är möjlig.

Mellankommunala förhållanden
Inga mellankommunala förhållanden bedöms påverkas av denna detaljplan.

7.

Detaljplanens genomförande

Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Planens genomförandetid är 5 år från det datum som planen vinner laga kraft. Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras utan att fastighetsägare
har rätt till ersättning.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Detaljplanen innefattar ingen allmän platsmark. Luleå kommun är huvudman för planområdets angränsande allmänna platsmark.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
I dagsläget omfattas planområdet av fastigheterna Gersen 3 och 4. Galären i Luleå AB äger
båda fastigheterna. Vid detaljplanens antagande sker en sammanläggning av fastigheterna
Gersen 3 och 4 till en fastighet med namnet Gersen 4.

Ekonomiska frågor
Planekonomi och exploateringsavtal
Avtal kring ekonomiska frågor och kostnadsfördelning finns med sökanden.
Planavgift tas ej ut.
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Tekniska frågor
Behov av utredningar
Exploatören ansvarar för eventuella kompletterande utredningar som krävs för ett genomförande av detaljplanen.

Räddningstjänstens behov
Räddningstjänstens behov av framkomlighet till insatsvägar ska beaktas i samband med
markprojektering, samt behov av brandposter och släckvatten.
Samråd har hållits med räddningstjänsten om utformning av bebyggelsen inom planområdet. Utformningen möjliggör svängradie och genomfart i området.
Insatstiden till planområdet bedöms till 0-10 minuter.

8.

Medverkande i projektet

Detaljplanen har tagits fram av Tyréns AB i samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen och
exploatören. Bullerutredningen har tagits fram av Tyréns AB. Sol- och skuggstudie har tagits
fram av Tirsén & Aili Arkitekter AB.
Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering
2016-06-13

AnneLie Granljung			
Planchef				

Johan Eriksson		
Planarkitekt			
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Anton Vikström
Samhällsplanerare
Tyréns AB

09:00
12:00
15:00

OM- & TILLBYGGNAD BOSTÄDER
SOLSTUDIE 21 JUNI

KV GERSEN

2016-05-24/BAI/JNN

VARVSGATAN 35 972 32 LULEÅ TEL 0920 - 203160 FAX 0920 - 203161
www.tirsen-aili.se

TIRSÉN & AILI ARKITEKTER

BILAGA 1

09:00
12:00

OM- & TILLBYGGNAD BOSTÄDER
SOLSTUDIE 20 MARS & 22 SEPTEMBER

KV GERSEN

2016-05-24/BAI/JNN

VARVSGATAN 35 972 32 LULEÅ TEL 0920 - 203160 FAX 0920 - 203161
www.tirsen-aili.se

TIRSÉN & AILI ARKITEKTER

15:00

BILAGA 2

BERÄKNAD LJUDUTBREDNING
Beräknade ljudnivåer från vägtrafik

Teckenförklaring
Bostad
Övrig byggnad
Väglinjekälla
Vägbana

EKVIVALENT LJUDNIVÅ
Frifältsvärden vid fasad
40
45
50
55
60
65
70

<
>=

40
45
50
55
60
65
70
75
75

BESTÄLLARE:
OMRÅDE: Kv Gersen, Luleå
UPPDRAG: 269040
HANDLÄGGARE: TKN
GRANSKAD: MEJ
SOUNDPLAN VER: 7.4
BERÄKNING ENL: NPM 1996

2016-06-01

BILAGA: AK01

BERÄKNAD LJUDUTBREDNING
Beräknade ljudnivåer från vägtrafik

Teckenförklaring
Bostad
Övrig byggnad
Väglinjekälla
Vägbana

MAXIMAL LJUDNIVÅ
Frifältsvärden vid fasad
55
60
65
70
75
80
85

<
>=

55
60
65
70
75
80
85
90
90

BESTÄLLARE:
OMRÅDE: Kv Gersen, Luleå
UPPDRAG: 269040
HANDLÄGGARE: TKN
GRANSKAD: MEJ
SOUNDPLAN VER: 7.4
BERÄKNING ENL: NPM 1996

2016-06-01

BILAGA: AK03

BERÄKNAD LJUDUTBREDNING
Beräknade ljudnivåer från vägtrafik

Teckenförklaring
Bostad
Övrig byggnad
Väglinjekälla
Vägbana

EKVIVALENT LJUDNIVÅ
Frifältsvärden vid fasad
40
45
50
55
60
65
70

<
>=

40
45
50
55
60
65
70
75
75

BESTÄLLARE:
OMRÅDE: Kv Gersen, Luleå
UPPDRAG: 269040
HANDLÄGGARE: TKN
GRANSKAD: MEJ
SOUNDPLAN VER: 7.4
BERÄKNING ENL: NPM 1996

2016-06-01

BILAGA: AK02

BERÄKNAD LJUDUTBREDNING
Beräknade ljudnivåer från vägtrafik

Teckenförklaring
Bostad
Övrig byggnad
Väglinjekälla
Vägbana

MAXIMAL LJUDNIVÅ
Frifältsvärden vid fasad
55
60
65
70
75
80
85

<
>=

55
60
65
70
75
80
85
90
90

BESTÄLLARE:
OMRÅDE: Kv Gersen, Luleå
UPPDRAG: 269040
HANDLÄGGARE: TKN
GRANSKAD: MEJ
SOUNDPLAN VER: 7.4
BERÄKNING ENL: NPM 1996

2016-06-01

BILAGA: AK04

