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Handlingar
I planen ingår följande handlingar:
•
•
•
•

Plankarta med bestämmelser
Illustration
Planbeskrivning
Trafikbullerutredning för kv Kronometern upprättat av konsulten ÅF-Ljud
och vibrationer.
Av ovanstående handlingar är det endast plankartan med bestämmelser som har
juridisk verkan.

Planens syfte och huvuddrag
Planens huvudsakliga syfte är att skapa förutsättningar för förtätning av bebyggelsen nordväst om Mjölkuddscentrum genom komplettering med bostäder och
garage på fastigheten Mjölkudden 3:10.
Utbudet av alternativa boendeformer för äldre är begränsat. Luleå kommuns
kommunfullmäktige har, i samband med antagande av översiktsplanens program D, beslutat att : ”förtätning med bostäder och arbetsplatser ska ske på Mjölkudden. Utrymme ska finnas för trygghetsboende”.
Lulebos ansökan om ny detaljplan för att möjliggöra byggande av trygghetsboende på Mjölkudden är förenlig med kommunens mål att utveckla utbudet av
varierade boendeformer och främja mångfald.
Detaljplanen innebär att befintliga parkeringsytor och garagelängor får tas i anspråk för ny bebyggelse.

Behovsbedömning
En behovsbedömning enligt plan och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB) har
upprättats av kommunen. Som underlag till bedömning har använts tillgängligt
kunskap som finns om platsens miljöförutsättningar.
Kommunens sammanvägda bedömning är att planen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt MB 6 kap 11, 12 § § därför behöver inte upprättas.
Länsstyrelsen har getts tillfälle att yttra sig och delar kommunens uppfattning.
Följande lista redovisar frågor som kommer att särskild behandlas i planbeskrivningen:
• Buller från Mjölkuddsvägen, påverkan på tillkommande och befintlig bebyggelse.
• Mjölkuddsvägens björkallé omfattas av det generella biotoppsskyddet enligt
miljöbalken 7:1l.
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Plandata
Lägesbestämning
Planområdet är beläget ca 1 km norr om Luleå Centrum, på andra sidan Stadsviken, omedelbart nordväst om Mjölkuddscentrum.
Planområdet gränsar till kvarteret Kuttern med villabebyggelse i norr,till Mjölkuddens vårdcentral i öst och ett område med flerfamiljshus i söder och väst.

Areal
Planområdet omfattar ca 1,2 hektar

Markägoförhållanden
Största delen av planområdet utgörs av mark som ägs av Lulebo. Vägområdet
ägs av kommunen (Mjölkuddsvägen).

Tidigare ställningstaganden
Planer
Översiktliga planer
Planområdet omfattas av kommunens översiktplan antagen i maj 2013. Översiktsplanen består av sex program. Planområdet omfattas i huvudsak av program D, ”Plats för mer”, Luleå stads- och landsbygd och program F, ”Resor och
transporter”. Vid ny planering i området ska viktiga funktioner som en blandad
bebyggelse och fungerande samband mellan stadsdelar beaktas.
Planområdet omfattas av ”zon för förtätning 2020” enligt översiktsplanen och är
prioriterad enligt kommunens ”Välfärdsredovisning 2012”.

Bild 1: Flygbild med redovisning av planområdetsgränser. Befintliga parkeringsytor och
garage längor tas i anspråk för ny bebyggelse
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Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
Planen berör eller tangerar områden med gällande planer enligt nedan:			
		
Nr

Namn

Laga kraft

A 273

Detaljplan för kv Skepparen m.fl

1967

A 394

Detaljplan för del av Kronometern

1980

PL 165

Detljplan för del av kv Skepparen - Kronometern
äldreboende

1995

Bild 2: Planmosaiken redovisar detaljplaner som berörs av detaljplanearbetet

Kommunala beslut i övrigt
Plan- och tillväxtsutskottets beslut 2013-02-18 § 49 om ny detaljplan för del av
Mjölkudden, del av Mjölkudden 3:10

Riksintressen
Bestämmelserna om riksintressen regleras enligt hushållsbestämmelserna i 3 och
4 kap i MB. Detaljplaneområdet omfattas av riksintressen för kustområde och
skärgården i Norrbotten, 4 kap 1, 2 §§, och friluftsliv, 3 kap 6 §.
Genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra påverkan på riksintressen
och skyddade områden
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Förutsättningar och förändringar
Huvudfrågan
Detaljplanen möjliggör förtätning genom komplettering med bostäder och parkering vid Mjölkuddscentrum. Marken som tas i anspråk för ny bebyggelse utgörs
av befintliga parkeringsytor och garagelängor till Lulebos hyreslägenheter på
fastigheten Mjölkudden 3:12 och 3:13, väster om planområdet.
Detaljplanen medger ett vinkelhus i sex och sju våningar och ett parkeringsgarage i fyra våningar, varav tre ovan mark. Exploatören har för avsikt att uppföra
ett så kallad trygghetsboende med ca 80 lägenheter och ett garage med plats för
ca 400 bilar.
Planområdet är utsatt för störningar från Mjölkuddsvägen. Störningar i form av
buller ska särskilt behandlas under detaljplanearbetet.

Bild 3: Exploatörens förslag till bebyggelse redovisas endast i volymer. Gestaltning av
fasader redovisas inte på illustrationen.

Natur
Landskap och vegetation
Planområdet är redan ianspråktaget och utgörs till stor del av asfalterade parkeringsytor och sju garagelängor. Den nordöstra delen av planområdet utgörs av
Mjölkuddsvägens vägområde och björkallé. Se bild 1. Björkallén omfattas av det
generella biotopskyddet enligt miljöbalken 7:11.
Bestämmelsen ”Allé” införs för att skydda björkallén. Samtidigt utökas vägområdet för att inrymma allén i sin helhet.
Geotekniska förhållanden
Marken består av finsediment med genomgående torrskorpa.
Förorenad mark och radon
Inga kända markföroreningar finns registrerade inom planområdet. Enligt miljökontorets uppgifter här kvicksilver saneras ur avloppsledningar på fastigheten
Mjölkudden 3:11. Föroreningar på fastigheten Mjölkudden 3:11 bör ej påverka
planområdet.
Detaljplanområdet ligger inom normalriskområde för radon. Inga särskilda åtgärder krävs för att skydda byggnaderna mot radon.
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Risk för skred/ höga vattenstånd
I förändringar som infördes i PBL 2008 betonas vikten av att kommunen i sin
planering också tar ansvar för långsamma katastrofer. Skred och översvämningar
är sådana långsamma katastrofer.
I myndighetens för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), kartering över  översvämningsriskerna längs Luleå älv, framgår att planområdet inte ligger inom område med risk för översvämningspåverkan (rapport 47, 2006-10-18). Planområdet
ligger över högsta uppmätta vattennivå i havet.
Det finns inga risker för skred inom planområdet.

Bebyggelseområden
Bostäder, arbetsplatser och service
Planområdet utgörs idag av parkeringsytor och garagelängor. Garagelängorna
är placerade parallellt med Mjölkuddsvägen och befintliga hyreshus väster om
planområdet. Det finns inga bostäder inom planområdet.
Den nya detaljplanen kommer att möjliggöra ca 80 nya lägenheter speciell anpassade för trygghetsboende.
Ett varierande utbud av boendeformer finns representerat i området: friliggande
villor i kvarteret Kuttern, trevåningshus med hyresrätter väster om planområdet
och ett punkthus i åtta våningar med bostadsrätter i anslutning till Mjölkuddscentrum.
I Mjölkuddscentrum, omedelbart söder om planområdet, finns en vårdcentral,
äldreboende, apotek, livsmedelsaffär, restaurang och café. En skola, åk F-3, och
förskola finns sydväst om planområdet.

Bild 4: Planområdet befinner sig på gångavstånd till service och komunikationer.
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Byggnadskultur och gestaltning
Bebyggelsen i området har en tidstypisk arkitektur från 1960 -talet med punkthus
som landmärke och flerfamiljehus uppförda i tre till fyra våningar med långa
fasader och entréer från innegården. Området består av en blanding av volymer,
höjder, boendeformer och funktioner.
Mjölkuddsvägen är en huvudgata med uppsamlande funktion och stadskaraktär.
Vägen är gestaltad med en björkallé  och trottoarer i båda riktningarna och har
en viktigt funktion i stadsdelen. Trottoarerna och cykelvägen används flitigt som
promenad- och cykelförbindelse mellan Notviken, Mjölkudden, Mjölkuddscentrum och övriga stadsdelar.
Lokaliseringen av parkeringsytor mellan bostadsbebyggelsen och vägen är karakteristisk för området längst Mjölkuddsvägens västra sida.
Den nya detaljplanen innebär att de öppna ytorna mellan vägen och bostadsbebyggelsen försvinner. Tillkomande bebyggelse placeras parallellt med Mjölkuddsvägen med ett avstånd på minst två meter från fastighetsgränsen. Två
meters avstånd ska uppfylla behovet av ytor för fastighetens underhåll.
Det är viktigt att minimera den negativa påverkan som stora volymer med långa
fasader kan ha på stadsbilden längs Mjölkuddsvägen. Husfasaderna som gränsar
mot gatan för därför inte gestaltas som ”baksidor”. En bestämmelse om att minst
en entré ska finnas mot gatan införs för att i viss mån styra detta.
Förtätning av det befintliga bostadsområdet är en fråga som har prioriterats högt
av kommunen i den nya, antagna översiktsplanen. ”Fler ska få plats på samma
yta”. Detta innebär, om den nationella målet för god bebyggd miljö ska uppfyllas samtidigt som staden växer och förtätas, att förtätningen kommer att medföra
högre exploatering på mindre ytor, dvs att man bygger på höjden.

Bild 5: Högsta bebyggelse i området är uppförd i åtta våningar.
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Förtätning genom komplettering med bebyggelse på befintlig ”obebyggd mark”  
i områden som präglas av relativt låg bebyggelse är inte unikt för Luleå. Olika
metoder har arbetats fram och föreslagits av olika kommuner för att hitta balansen mellan befintligt och nytt, lyfta kvaliteer och skapa kontraster som tillför
mervärde för staden.
Sex och sju våningar höga hus bedöms lämpliga för området baserat på tillgången till friytor och avståndet mellan befintliga och tillkommande byggnader.
Parkeringsgaraget upptar en yta på ca 0,6 ha och kommer att uppföras i fyra
våningar, varav en under mark. Garagets volym kan upplevas som störande och
som ett negativt inslag i landskapet om fasaden inte utformas och gestaltas omsorgsfull.
Bestämmelsen ”Byggnader ska utformas med variationer i volym höjder, fasad
material och färg” införs med syfte att reducera de negativa visuella effekter,
upplevelser och intryck av stora volymer i stadslandskapet.
Tillgänglighet
Detaljplanen bedöms uppfylla plan och bygglagens krav om tillgänglighet. Tillgänglighetsfrågor regleras även av Boverkets byggregler och granskas i samband
med bygglov.

Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns registrerade i området.

Friytor
Detaljplanen lämnar utrymme för anordnande av uteplatser.

Gator och trafik
Planområdet nås i dagsläget med bil från Mjölkuddsvägen.
Tillgången till kommunala gång- och cykelvägar är bra . Gång- och cykelvägen
längs Mjölkuddsvägen befinner sig under ombyggnad med syftet att höja vägens
standard.

Bild 6: Bushållplatserna på Mjölkuddscentrum finns i omedelbart anslutning till planområdet.
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Kollektivtrafik
Det finns goda kollektivtrafikförbindelser i närheten av planområdet. Området
trafikeras idag av linje 6, 9 och 10.
Parkering, varumottag, utfarter
Parkeringsbehovet tillgodoses inom fastighetsgränsen i enlighet med kommunens parkeringstal.
Tillkommande bebyggelse tar i anspråk befintliga parkerings ytor med plats för
ca 200 bilar. Detaljplanen möjliggör för ett garage med plats för ca 400 bilar.
Planområdet matas från Mjölkuddsvägen via en gemensamhetsanläggning ”g”
som bildas för att säkertställa tillfarten till angränsande fastigheter.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Planområdet ingår i kommunens upptagningsområde för vatten och avlopp. Tillkommande bebyggelse anslutas till det kommunala nätet.
Dagvatten tas omhand lokalt inom planormådet och leds vidare till det kommunala nätet.
Eventuella sprinklersystem får inte anslutas direkt till det kommunala nätet utan
ska försörjas av ett magasin på fastigheten som täcker behovet av vatten.
Fjärvärme och el
Befintliga fjärrvärme ledningar, som ligger på fastigheten Mjölkudden 3:10, kommer att flyttas norr om Mjölkuddsvägen.
Planområdet har förutsättningar att anslutas till fjärrvärme och el.
Marken för en transformatorstation säkerställs genom bestämmelsen ”E”, tekniska anläggningar.
Avfall
Avfallshanteringen sköts i enlighet med kommunens lokala föreskrifter och avfallsplan.

Övrigt

Administrativa frågor
Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är 5 år från dagen då planen vunnit laga kraft.
Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras
utan att fastighetsägare har rätt till ersättning.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmänaplatser
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Konsekvenser
Fastighetsrätt
Kommunen löser in de delar av alléområdet (allmänplats, gata)som befinner sig
i Lulebos ägo, med syftet att skydda björkallén som är biotopskyddad enligt MB.
Avtal ska träffas mellan Lulebo och kommunen och marken kommer att överföras genom fastighetsreglering till Mjölkudden 3:42.
En tomt för transformatorstation avstyckas från fastigheten Mjölkudden 3:12 och
säljs till Luleå Energi.

Ekonomi
Planekonomi
Detaljplanearbetet regleras genom avtal. Planavgift ska inte tas ut i samband med
bygglov
Ansvarsfördelning
Kommunen är huvudman för allmän plats
Fastighetsägaren ansvarar för genomförandet av detaljplanen inom kvatersområde.
Befintliga fjärrvärmeledningar måste flyttas till norra sidan av Mjölkuddsvägen.
Flyttning regleras genom avtal mellan Luleå energi och Lulebo.

Påverkan på miljön
Påverkan på miljön bedöms som liten eftersom området är redan inaspråktagen.
Förändringar i planområdet befaras inte bidra till att någon miljökvalitetsnorm
överskrids.
Detaljplanen uppfyller kommunens kriterier för hållbart utveckling och beaktar
nationella målet om god bebyggd miljö.

Riksintressen och skyddade områden
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra påverkan på riksintressen
eller skyddade områden

Hälsa och Säkerhet
Buller
En buller beräkning, som redovisar områdets befintliga förutsättningar och bullerpåverkan på befintliga och tillkomande byggnader, har upprättats. Nedan
återges ett utdrag av ÅF:s  bullerrapport:
”För att bedöma om de planerade byggnaderna ger upphov till förhöjda nivåer  
vid närliggande bostäder, i form av reflexer, har beräkningar genomförts med dagens situation samt framtida situation med de planerade byggnaderna på plats.
Dygnsekvivalent och maximal ljudnivå har beräknats i 3 st kontrollpunkter på
motsatt sida av Mjölkuddsvägen. Kontrollpunkter redovisas på bild 7.
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Bild 7: Illustrationen redovisar planerade byggnader, samt beräkningspunkterna Bp1-3.

Den dygnsekvivalenta ljudnivån ökar beräkningsmässigt med 1 dB(A) i Bp1 och
Bp2 med de planerade byggnaderna på plats, främst pga. reflexer via p-huset enligt vår bedömning. Den maximala ljudnivån är beräkningsmässigt oförändrad.
Se tabell 1.
En ökning i ljudnivå med 1 dB(A) uppfattas som en knapp hörbar förändring,
och är enligt vår bedömning försumbar. Vill man trots detta undvika reflexer  
rekommenderas att p-husets fasad mot Mjölkuddsvägen uppförs med ljudabsorberade förmåga. Exempelvis kan ett bullerreducerande lamellsystem monteras,
alternativt perforerad plåtfasad med bakomliggande minerallull/stenull”.

Tabel 1: Beräknad dygnsekvivalent och maximal ljudnivå vid närliggande bostäder

Beräkningar har även gjorts för tillkomande byggnader: ”på fasaderna mot norr
och nordost beräknas dygnsekvivalenta ljudnivåer över riktvärdet på 55 dB(A),
och maximalnivåer över 70 dB(A) för ca 2/3 av ytan. På fasaderna mot innergården beräknas dygnsekvivalenta ljudnivåer mellan <50 - 55 dB(A) och maximalnivåer under 70 dB(A). Förutsättningar att bygga lägenheter med god ljudmiljö
finns, om hälften av boningsrummen samt uteplats placeras mot innergården.
På innergården beräknas dygnsekvivalenta ljudnivåer under 55 dB(A) och
maximala ljudnivåer under 70 dB(A), vilket innebär att en eventuell gemensam
uteplats innehåller riktvärdena.
Med lämpligt val av fasadkonstruktion, fönstertyp och uteluftdon kan ljudnivåer
inomhus som uppfyller aktuella riktvärden innehållas.”
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Störningsskyddsbestämmelsen ” Minst hälften av boningsrummen ska orienteras
mot fasad eller uteplats ej utsatt för störande buller” införs för att säkertställa att
ny bebyggelse uppfyller bullerkravet för inom- och utomhusmiljö.

Sociala konsekvenser
Detaljplanen är förenligt med kommunens mål att utöka utbudet av varierade
boende former i stadsdelarna och främja mångfallet.

Tekniska frågor
Behov av utredningar
Exploatören ansvarar för de kompletteringsutredningar som krävs för genomförandet av detaljplanen.

Tidplan
Detaljplanehandlingar beräknas bli färdiga för antagande till år skiftet 2013 - 2014

Medverkande
Tjänstemän
Kommunens tjänsteman på stadsbyggnadskontoret, tekniska förvaltningen och
miljökontoret har medverkat i planarbetet.
Konsulter
MAF har arbetat fram skisserna som redovisar tillkommande byggnadens volymer.
Stadsbyggnadskontorets planavdelning 2013-06

Henrik Sjöberg
Nelli Flores Nilsson
Stadsarkitekt
Planarkitekt
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