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Handlingar
I planen ingår följande handlingar:
•
•
•
•

Plankarta med bestämmelser och illustrationer
Planbeskrivning med bilagor
Samrådsredogörelse
Fastighetsförteckning

Av ovanstående handlingar är det endast plankartan med bestämmelser som är juridiskt
bindande.

Planens syfte och huvuddrag
Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra byggandet av bostäder samt butikslokal i markplan i en ny, 13 våningar hög byggnad. Planen medger således en relativt hög exploateringsgrad. Idag finns det ett befintligt kontorshus på fastigheten i tre våningar. Förutom det nya
huset föreslås denna kontorsbyggnad byggas på med en våning. Parkeringsbehovet är till
huvuddelen tänkt att lösas under mark.

Behovsbedömning
Förslaget till detaljplan medger inte verksamhet eller åtgärder som kräver tillstånd enligt
miljöbalken. Den föreslagna markanvändningen bedöms inte heller medverka till att någon
miljökvalitetsnorm enligt 5 kap MB överskrids.
Planen innebär en kraftig förtätning av fastigheten Hägern 11. Sociala konsekvenser som
följer är fler människor i rörelse i området. En föreslagen närbutik kan förutom serviceutbud
även innebära en ny mötesplats i området.
Fler bostäder och verksamheter i området innebär också trafik till och från fastigheten.
Stadsbyggnadskontoret i samråd med miljökontoret bedömer att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver göras för detaljplan för del av Innerstaden, Hägern 11. Motivet till beslutet
är att detaljplanens omfattning och den markanvändning som föreslås i planen inte är av sådan art att överskridande av gällande miljökvalitetsnormer kan befaras eller att den medger
verksamheter som kräver tillstånd enligt miljöbalkens bestämmelser.
Kommunen har därför tagit ställning till att planen inte innebär risk för betydande miljöpåverkan.
Byggnadsnämnden beslutade 13-01-08 § 19 att en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt MB 6 kap 11, 12 § inte behöver genomföras.
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.

Plandata
Lägesbestämning
Planområdet är beläget på Oscarsvarv i centrala Luleå. Planområdet avgränsas i väster av
Residensgatan, i norr av Västra Varvsgatan, i öster av det långa gröna lamellhuset på fastigheten Hägern 12 samt i söder av de fyra röda lamellhusen, även de på fastigheten Hägern 12.

Areal
Planområdets area är ca 3800 m2.
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Planområde
Planområdets lokalisering.

Markägoförhållanden
Fastigheten ägs av Galären i Luleå AB.

Tidigare ställningstaganden
Planer
Översiktliga planer
I översiktsplanen för Luleå Kommun, antagen av kommunfullmäktige 2013-05-27, anger bl.a.
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 bebyggelsens 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.
Parkeringsplatser ska så långt som möjligt förläggas under marknivå. Utrymme för gång-,
cykel- och kollektivtrafik prioriteras gentemot gatuparkeringar. Parkeringsnorm ska tillämpas.
4

T.V. Hägern 11 samt det långa gröna lamellhuset på Hägern 12 längs med Västra Varvsgatan.
T.H. Vy från korsningen Västra Varvsgatan - Residensgatan.

En mångfald av handel, restauranger, kulturyttringar samt annan komersiell service och
samhällsservice ska finnas i stadskärnan. Inriktningen ska vara att uteckla 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 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, Magasinsgatan, 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.”
Detaljplaner
Planen berör eller tangerar områden med gällande planer enligt nedan:
					
Nr

Namn

Laga kraft

Lantmäteriet

A 046

Förslag till ändring i stadsplan för området
OSCARSVARV i Luleå stad

1942-09-25

A46

A 193

Förslag till ändring i stadsplan för kvarteret
GLADAN inom Luleå stad

1961-01-12

A193

A 298

Förslag till ändring av stadsplan för kvarteret
HÄGERN inom Luleå stad

1972-02-25

1289

PL 172

Detaljplan för del av Innerstaden HÄGERN 13

1996-01-18

P 1996-100

PL 336

Detaljplan för del av Innerstaden kvarteret
HUMLAN

2010-03-01

P 2010-7

5

A 193
PL 172

PL 336

A 298

A 046

Planområdet omfattar endast fastigheten Hägern 11 (gul linje). Planområdet berörs av omgivande, på
kartan, numrerade planer.

Utsnitt ur stadsplan A 298 för kvarteret Hägern, planområdet markerat med röd linje.
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T.V. Den uppfyllda marken på den södra sidan av Hägern 11.
T.H. Vy över del av Hägern 11 och 12 från Västra Varvsgatan.

Kommunala beslut i övrigt
2012-11-19, 94 § beslutade plan- och tillväxtutskottet att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag
att upprätta ny detaljplan för del av Innerstaden, Hägern 11.

Riksintressen
Planområdet omfattas av riksintresse för Norrbottens skärgård, enligt MB 4 kap 2 § och för
friluftsliv enligt MB 3 kap 6 §. Riksintressena bedöms inte påverkas negativt vid ett genomförande av planförslaget. Planområdet är ianspråktaget. Riksintresset enligt MB 4 kap 2 § är
inte avsett att hindra tätortens utveckling (MB 4 kap 1 §).

Förutsättningar och förändringar
Huvudfrågan
Galären i Luleå AB har ansökt om upprättandet av en ny detaljplan för fastigheten Hägern
11. Uppförandet av ett nytt bostadshus samt utvecklingen av befintlig kontorsfastighet har ej
stöd i gällande plan som anger ”handelsändamål” för fastigheten.

Natur
Landskap och vegetation
Planområdet är till största delen exploaterat med den befintliga kontorsbyggnaden, men
även av en asfalterad markparkering i planområdets östra del. Ett fåtal träd finns planterade
inom fastigheten, bl.a. tre skogslönnar (Acer platanoides) vid huvudentrén till kontorsfastigheten i planområdets norra del. Det finns även rönn (Sorbus aucuparia) samt något mindre
exemplar av cembratall (Pinus cembra) i planområdets västra och södra del. De planterade
träden är av trivial karaktär och bedöms inte vara bevarandevärda ur karaktärssynpunkt.
Planområdet är relativt plant topografiskt (ca. +5 m ö h RH2000). Det finns dock en modulerad jordmassa (ca. +8,5 m ö h RH2000) i den södra delen av planområdet direkt mot byggnaden som innebär att kontorsbyggnaden är byggd i en form av ”souterräng-lösning”. Denna
lösning härstammar från att kontorsbyggnadens bottenvåning har ett skyddsrum mot denna
jordmassa.
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Flygbild som illustrerar områdets skala och struktur (planområdet markerat med röd linje).

Geologiska förhållanden
En geoteknisk undersökning har genomförts av konsultföretaget Tyréns, daterad 2014-03-18
(Bilaga 1). De geologiska förhållandena inom planområdet består av fyllnadsmassor av sand
och finsandig silt men främst av sandig siltmorän. Därunder finns naturligt lagrad sand och
finsand.
Förorenad mark
En markundersökning har genomförts av konsultföretaget Tyréns, daterad 2014-03-21 (Bilaga 2). Markundersökningen syftar till att kartlägga eventuella föroreningar som kan belasta
fastigheten till följd av den industri som tidigare bedrevs på Oscarsvarv.
Intill den aktuella fastigheten fanns tidigare industriområden i form av Varvs- och hamnverksamhet. Oscarsvarv avslutades år 1860 men nyare varv har tillkommit tillsammans med
verkstäder och ett gjuteri. Luleå nya varv ligger i branschen ”varv med halogenerade lösningsmedel/giftiga båtbottenförger”. Det är dock inte känt vilka kemikalier som användes
just vid Nya AB Luleå Varv & Verkstäder och dess föregångare. Det är dock troligt att den
tidens skyddande medel för påväxt på båtbottnarna användes, vilka kunde innehålla bland
annat tungmetaller och pentaklorfenol. Det är också troligt att klorerande lösningsmedel har
använts i relativt stor omfattning med tanke på den verksamhet som bedrevs. Den största
risken för exponering av föroreningar bör vara från sediment eller möjligen från djupare belägna markskikt och från grundvattnet. Risken för exponering av föroreningar är antagligen
väldigt liten eftersom marken är utfylld.
Fyra provpunkter har tagits inom planområdet. Analysresultaten visar att så gott som samtliga undersökta ämnen ligger på nivåer under detektionsgränserna. Det framkomna resultatet
föranleder ingen ytterligare miljögeoteknisk undersökning av området.
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3D-vy för den mest utsatta bullerutsatta fasaden (Tyréns 2014-02-28).

Radon
Planområdet ligger inom normalriskområde för förekomst av markradon enligt Luleå kommuns upprättade översiktliga radonriskkarta.
Buller
En trafikbullerberäkning har utförts av konsultföretaget Tyréns, daterad 2014-08-06 (Bilaga
3). Beräkningarna visar att riktvärdena för trafikbuller inte överskrids. Inga särskilda åtgärder behöver utföras i avseende på trafikbuller mer än att fönster bör upphandlas med
ljudkrav. Man har vid denna tidpunkt rivit en del av byggnaden korsningen Sandviksgatan – Rådstugatan. Det kommer byggas kontorshus på denna plats vilket sannolikt kommer
medföra ytterligare bullerskärmning mot Sandviksgatan.
Luft
Luleå kommun har under många år kontrollerat luftföroreningar som partiklar (PM10) och
kvävedioxid (NO2) i stadens centrum. En av miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid har
överskridits. I och med att höga kvävedioxidhalter har uppmätts i Luleå centrum har det
bedömts att ett åtgärdsprogram för att få ned kvävedioxidhalterna ska upprättas.

Bebyggelseområden
Idag finns det ett kontorshus på fastigheten i tre våningar. Förutom det nya huset föreslås
denna kontorsbyggnad byggas på med en våning. Parkeringsbehovet är till huvuddelen
tänkt att lösas under mark.
Kv. Hägern 11 blir en högrest byggnad på totalt 13 våningar. Detta nytillskott i området tar
vid den storskalighet som de markanta röda husen mot havet och det utsträckta gröna huset
längs med Västra Varsvsgatan bildar.
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T.V. Storskalig bebyggelse inom fastigheten Hägern 12.
T.H. Småskalig bebyggelse inom kvarteret Gladan.

På entréplanet föreslås, förutom p-hus, även en butikslokal byggas, en servicefunktion som
idag saknas i denna del av centrum. Infart till p-huset sker via utomhusparkering från husets
gavel mot Residensgatan samt en infart från Västra Varvsgatan.
Ovan sockelvåningen med p-hus och butik planeras tolv våningar med bostäder. Lägenheterna är tänkt att fördelas i olika storlekar från 1 r o k till större bostäder med 4 r o k eller fler.
Parkeringshuset är tänkt att byggas mot den del av befintligt kontorshus som idag är marktäckt suterrängvåning. På så vis bevaras det antal arbetsplatser med dagsljus som finns i huset idag. På entrévåningens och parkeringshusets tak skapas en grön miljö med uterum dels
för kontorets personal men framförallt för bostäderna. Till lägenheterna på första bostadsplanet kan uteplatser iordningställas på gården medan övriga lägenheter kan förses med
balkonger. Balkongerna bör placeras och utformas för att maximera möjligheten till utblickar
och havsutsikt.
Stadsbild
Den befintliga bebyggelsen inom fastigheten Hägern 12 är av storskalig karaktär och kanske
det närmaste miljonprogramsbebyggelse som Luleå kan uppvisa. Denna karaktär existerar
mitt i den centrala delen av staden. Det är stora byggnadsvolymer och stora öppna uterum

T.V. Bildmontage med den föreslagna högdelen på fastigheten Hägern 11 sedd från Varvsleden
(Tirsén och Aili arkitekter).
T.H. Bildmontage med högdelen på fastigheten Hägern 11 sedd från korsningen Stationsgatan Trädgårdsgatan (Tirsén och Aili arkitekter).
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Utdrag ur fastighetskartan med kvartersnamn och fastighetsnumrering. Våningsantal är angivna med
Romerska siffror.

mellan byggnadskropparna. Detta medför också möjligheten till en större tolerans vid tillskott av nya projekt med relativt hög exploateringsgrad. Skuggstudier (Bilaga 4) har upprättats för att redovisa påverkan på omgivningen. Den största negativa konsekvensen i form av
skuggbildning drabbar främst fastigheterna Gladan 5 och 6. Skuggbildningen kan dock ej
anses vara en sådan olägenhet att en nyexploatering av Hägern 11 skulle vara olämplig.
Detaljplanen reglerar en totalhöjd för den föreslagna högre bostadsdelen samt byggnadshöjd
för övriga delar av den reglerade byggrätten inom fastigheten. En reglering av totalhöjd
innebär att takpartier och teknikutrymme för bostadsdelen ska inrymmas inom den, på plankartan, angivna totalhöjden.
Byggnadens volym och gestaltning kommer att innebära en kraftig påverkan på stadsbilden
och stadsmiljön. Förändringar kan av vissa upplevas som störande och negativa men kan
också skapa mervärde i området/staden. En positiv inverkan kan skapas genom arkitekturen
via en omsorgsfull gestaltning av byggnaden med en hög kvalitet i bl.a. val av material och
detaljutformning.
Genomförandet av den, i detaljplanen, reglerade byggrätten förväntas inte innebära en negativ påverkan på stadsbilden som ur ett större perspektiv skulle omöjliggöra ett genomförande av projektet.
Bostäder
Det finns idag inga bostäder inom planområdet. Detaljplanen möjliggör uppförandet av ett
bostadshus inom planområdet. Upp mot 90 bostäder kan inrymmas inom planområdet.
Söder om planområdet på fastigheten Hägern 12 finns idag 482 lägenheter. Bostäder finns
även i de omgivande kvarteren Björkspinnaren i väster samt Gladan i norr.
Arbetsplatser, offentlig och kommersiell service

11

Trähusbebyggelsen just norr om planområdet på fastigheterna Gladan 5 och 6. I bakgrunden ser man
även punkthusbebyggelsen från 50-talet på norra sidan av Sandviksgatan.

Fastigheten innehåller idag arbetsplatser i form av kontorsverksamhet.
Nere mot vattnet, inom kvarteret Hägern, finns en förskola i ett plan. I princip hela området
nere på Oscarsvarv domineras av bostäder. Det finns dock en liten butik som säljer smörgåsar och sallader längs med Västra Varvsgatan i kvarteret Humlan. I övrigt finns O´learys
nöjesetablisemang med restaurang, bowling och nattklubb i kvarteret Kajan. Detaljplanen
medger etableringen av handel i bottenplanet. Fastighetsägaren planerar att upplåta och hyra
ut en del av framtida lokaler i fastigheten till en närbutik.
Byggnadskultur och gestaltning
Hägern 11 - Kontorbyggnad i betong från sent 60-tal med fasad av betong med frilagd ballast.
Gladan 5 och 6 - Samlad trähusbebyggelse i två våningar med tillhörande gårdshusbebyggelse från 1898.
Gladan 11 - Trähus i två våningar från 1928 omklätt med eternitplattor (sidi) 1954
Gladan 15 - Flerbostadshus i tre våningar i betong från 1954
Kajan 16 - Kontors- och lagerbyggnad från mitten av 50-talet med påbyggnad från 70-talet.
O´learys.
Kajan 18 - Tidigare en kontors-, butiks- och lagerbyggnad från sent 50-tal. Byggnaden har
rivits och kommer att ersättas av ny kontorsbebyggelse.
Hägern 12 - Kontorshus/lamellhus med grön plåtfasad i betong i fyra våningar som senare
byggts om till bostadshus. Fyra bostadshus/lamellhus med röd plåtfasad i betong i sju våningar + souterrängvåning från tidigt 70-tal.
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3100/4500

1600/2800

Bilden redovisar en jämförelse mellan trafikflöden före och efter ombyggnation av Kajan 18 och Hägern
11. Fordonsmängder anges i vardagsdygnstrafik (VDT). Pågående projekt markerade med röd linje.

Hägern 14 - Förskola i ett våningsplan från mitten av 80-talet. Byggnaden är klädd med träpanel.
Björkspinnaren 1 - Flerbostadshus i betong från 1942. Senare tilläggsisolerade och klädda
med plåtfasad.
Humlan 6 - Kontorshus i betong med tegel, betong- och plåtfasad i fyra till fem våningar.
Uppfördes ursprungligen under sent 60-tal och byggdes till under mitten av 80-talet.
Den omgivande bebyggelsen är från olika tidsperioder med en relativt heterogen skala. Allt
från trähusbebyggelse från sekelskiftet till 40-talets småskaliga slanka betonghus i tre våningar till 70-talets miljonprogramsskala med storskaliga flerbostadshus i sju våningar. Ett
tydligt uttryck i området är tilläggsisoleringen som utfördes på många utav flerbostadshusen
från mitten av 1900-talet då man även beklädde byggnaderna med plåtfasader.
Tillgänglighet
Detaljplanen bedöms kunna uppfylla plan- och bygglagens krav om tillgänglighet. Tillgänglighetsfrågor regleras även av Boverkets byggreler (BBR) och granskas i samband med
bygglov. Hur tillgängligheten löses granskas i samband med bygglovansökan. Handikapparkering tillgodoses med särskilda platser i anslutning till byggnadens entréer.

Friytor
Lek och rekreation
Idag finns en liten uteplats iordningställd för de som arbetar inom fastigheten Hägern 11.
Friytor ska vid nyexploatering av bostäder inom fastigheten, anläggas på ett bjälklag en våning upp. Detta regleras i detaljplanen genom ringprickad mark med restriktionen att anordningar på det översta bjälklaget ej får hindra lek och utevistelse.
Närmsta kommunala lekplats finns lokaliserad ca 100 meter sydväst om planområdet nere i
parken vid den befintliga förskolan inom kvarteret Hägern.
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Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Fastigheten nås i dagsläget med bil från Sandviksgatan via Residensgatan och Västra Varvsgatan. Det befintliga trafiksystemet, både Västra Varvsgatan och Sandviksgatan, bedöms
kunna hantera ökad trafikmängd vid en planerad exploatering av Hägern 11. Även en exploateringen av fastigheten Kajan 18 nordost om planområdet har då vägts in i bedömningen.
Gång- och cykeltrafiken på Oscarsvarv har en koppling till centrum via en gångtunnel under
trafikplatsen i korsningen mellan Sandviksgatan, Södra Hamnleden och Rådstugatan. Det
finns även en gång- och cykeltunnel i korsningen mellan Sandviksgatan och Trädgårdsgatan
i direkt anslutning till planområdet.
Det finns på sikt planer att ta ett helhetsgrepp på Västra Varvsgatan den dagen man ser över
trafiksituationen i korsningen Västra Varvsgatan - Rådstugatan - Sandviksgatan. Då kan det
bli aktuellt att bygga en ny kantstensbunden gång- och cykelbana med sidoparkeringar längs
med gatan för bilar. Idag är gatan väldigt bred och bildominerad. Utrymme finns för att
skapa en mer attraktiv miljö för fotgängare och cyklister i området.
Strandpromenaden längs med vattnet, söder om planområdet och Hägern 12, utgör en del av
ett större promenadstråk kring centrumhalvön. Tillgängligheten till strandpromenaden för
de som promenerar från centrum mot Oscarsvarv påverkas inte av planens genmförande.
Kollektivtrafik
Planområdet bedöms ha god tillgång till kollektivtrafiknätet inom tätorten. Närområdet
trafikeras av LLTs linjer 3 och 4 (hållplats Sandviksgatan, ca 200 meter nordväst) dessa linjer
är stomlinjer som trafikerar Bergnäset - Centrum - Björkskatan och Luleå Airport - Centrum Aurorum (Porsön). Närområdet har också tillgång till linje 65 (Närlinjen) (hållplats Residensgatan - Hornsgatan ca 150 meter sydväst) som trafikerar Varvet - Centrum - Vårdcentralen
- Kallkällan.
Parkering, varumottag, utfarter
Parkeringsbehovet för exploateringen av fastigheten ska lösas inom fastigheten i enlighet
med kommunens gällande parkeringstal. Parkeringar för exploateringen av fastigheten kommer till största delen att lösas via underjordiskt parkeringsgarage. Dessa är tänkta att trafikeras via två infarter. En infart från Västra Varvsgatan samt en infart från Residensgatan.
Cykelparkering ska inrymmas inom fastigheten, förslagsvis i anslutning till entréer på förgårdsmarken längs med Västra Varvsgatan men även inomhus kopplat till parkeringsgaragen.
Varumottagning till handel inom fastigheten är tänkt att lösas via ett varuintag längs med
Västra Varvsgatan.

Teknisk försörjning
Vatten, avlopp, el och värme
Fastigheten Hägern 11 är redan idag ansluten till kommunens befintliga system för vatten,
avlopp, el och fjärrvärme. Kapacitet för vatten, avlopp och fjärrvärme bedöms vara tillräcklig för planerad exploatering av Hägern 11. På den södra delen av centrumhalvön är dock
delar av dagvattennätet underdimensionerat. Vid ett genomförande av detaljplanen måste
exploatören samråda med kommunens tekniska förvaltning för att säkerställa ett funktionellt
omhändertagande av dagvatten från fastigheten.
14

Brandvattenförsörjning ska lösas i samråd med räddningstjänsten och tekniska förvaltningen. Om byggnaden ska förses med sprinklersystem måste reservoar för sprinklervatten
anordnas i planerad byggnad. Säkerställandet av brandvattenförsörjningen ska redovisas i
samband med bygglov.
Fastigheten har i dagsläget tillgång till el och fjärrvärme. Vid en ny detaljplan kommer
samma förutsättningar att gälla.
Avfall
Avfallshanteringen ska skötas i enlighet med kommunens lokala föreskrifter och avfallsplan.

Administrativa 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.

Strandskydd
Planområdet omfattas inte av miljöbalkens regler om strandskydd.

Konsekvenser
Fastighetsrätt
Inga nya fastigheter avses att bildas i samband med genomförandet av detaljplanen.

Ekonomi
Planekonomi
Detaljplanearbetet regleras genom planavtal. Projektet är ej förenat med några kommunala
kostnader.
Ansvarsfördelning
Eftersom detaljplanen endast omfattar kvartersmark ansvar fastighetsägaren för genomförandet av planen.
Eventuella markföroreningar som kan påträffas vid schaktarbeten skall anmälas till Luleå
kommuns miljökontor samt avhjälpas .

Påverkan på miljön
En 13 våningar hög byggnad som planeras på fastigheten Hägern 11 medför en stor påverkan på stadsbilden och blir en av de högsta byggnaderna på Centrumhalvön. Fastighetens
läge har dock relativt gynnsamma förutsättningar för en högre exploatering med breda
gaturum sig samt storskaliga strukturer i form av bebyggelsen på fastigheten Hägern 12 i
den direkta omgivningen. I de närliggande kvarteren finns ett antal högre punkthus som
utmärker sig på Centrumhalvön. T.ex. de fyra punkthusen i kvarteret Mesen och Kråkan som
är åtta våningar höga. Även punkthuset i kvarteret Trasten med sina åtta våningar utmärker
sig ifrån den generellt rådande skalan på fyra våningar på Centrumhalvön. Den planerade
byggnadsvolymen inom planområdet genererar även följdeffekter i form av skuggbildning.
Speciellt fastigheterna norr om Hägern 11 påverkas under en period av dagen. Skuggbild-
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ning och påverkade vystråk är en konsekvens av i princip all förtätning som sker på Centrumhalvön. Skuggbildningen bedöms dock ej innebära en orimlig olägenhet i kontexten av
en Centrumhalvö i förändring.  
En exploatering av fastigheten Hägern 11 innebär också en generering av mer trafik i området. Trafikmängderna är dock relativt små på Varvet i sin helhet och gatornas utformning tål
en större trafikbelastning utan några större negativa konsekvenser.

Riksintressen och skyddade områden
Detaljplanen har ingen negativ påverkan på riksintressen eller skyddade områden.

Hälsa och Säkerhet
Buller och andra störningar
En sammanställning av bullersituationen återﬁnns i genomförd bullerutredning av Tyréns,
daterad 2014-08-06 (Bilaga 3).  Inga särskilda åtgärder behöver utföras i avseende på trafikbuller mer än att fönster bör upphandlas med ljudkrav. Gällande riktlinjer för trafikbuller vid
fasad är 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) samt 70 dBA maximalnivå vid uteplats i
anslutning till bostad.
All ny exploatering innebär i princip en ökad mängd fordonstrafik vilken i sin tur kan bidraga till en negativ påverkan på exempelvis luftkvaliteten, så även i fallet med fastigheten
Hägern 11. Planområdets läge mitt i den centrala staden ger dock mycket goda förutsättningar för att minska biltrafiken ur ett långsiktigt perspektiv då det finns en god tillgång
till kollektivtrafik och ett välfungerande gång- och cykeltrafiknät i direkt anslutning till
planområdet. Samtaget bedöms förslaget kunna bidraga till att minska transportarbetet och
”onödiga” resor med bil. Luleå kommun arbetar kontinuerligt med att förbättra cykel- och
gångvägarna, kollektivtrafiken och lämplig placering av hållplatser som i sin tur kan leda till
en minskning av biltrafiken vilket skapar bättre luft- och bullermiljö.
Trygghet och säkerhet
Mer människor i rörelse i området kan bidraga till upplevelsen av en tryggare närmiljö. Trafiksäkerheten måste tas i beaktning vid anordning av in-/utfarter till fastigheten.

Sociala konsekvenser
Detaljplanen bedöms vara förenlig med barnkonventionen. Friytor med lekplats ska anordnas inom fastigheten.
Ett tillskott av bostäder i området medför fler människor i rörelse i området. Även den föreslagna butikslokalen bedöms kunna generera fler människor i rörelse i närområdet och även
utgöra en form av social, dock kommersiell, mötesplats.

Tekniska frågor
Behov av utredningar
Exploatören ansvarar för eventuella kompletterande utredningar som krävs för ett genomförande av detaljplanen.
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Tidplan
Tidsplanen är preliminär och kan komma att revideras efter att samrådstiden avslutats.
Samråd: april 2014
Granskning: september-oktober 2014
BNAU: oktober 2014
BN:november 2014
PTU: november 2014
KS: december 2014
KF: december 2014
Laga kraft: januari 2015

Medverkande
Tjänstemän
Stadsbyggnadskontoret
Tekniska förvaltningen
Miljökontoret
Konsulter
Tirsén & Aili arkitekter
Tyréns

Stadsbyggnadskontorets planavdelning 2014-09

AnneLie Granljung
Johan Eriksson
Planchef						Planarkitekt
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