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Handlingar
I planen ingår följande handlingar:
• Plankarta med bestämmelser och illustrationer
• Planbeskrivning med bilagor
• Fastighetsförteckning (preliminär)
Av ovanstående handlingar är det endast plankartan med bestämmelser som är juridiskt
bindande.

Planens syfte och huvuddrag
Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra uppförandet av en ny skola i anslutning till den
befintliga förskolan, Spira, på Kronan samt en ny sporthall som både ska serva skolan samt
allmänheten. För att skapa en mer rationell tomt för skolan och sporthallen samt bättre trafiklösning för det framtida bostadsområdet Kronandalen så möjliggör detaljplanen även en ny
dragning av Regementsgatan.

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.
Planförslaget kan generera trafikrörelser till och från planområdet, dessa bedöms dock innebära en marginell påverkan på omgivningen.
Stadsbyggnadskontoret i samråd med miljökontoret bedömer att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver göras för detaljplan för del av Kronan, del av Kronan 1:1, Skola och
sporthall. 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 14-05-06 § 55 att en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt MB 6 kap 11, 12 § inte behöver genomföras.
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.

Plandata
Lägesbestämning
Planområdet är beläget på Kronan ca 2 km nordöst om Luleå centrum. Planområdet avgränsas av Regementsvägen i norr, Spira förskola i öster, Kulturbyn i söder samt Kronans återvinningscentral i väster.

Areal
Planområdets area är ca 33750 m2.

Markägoförhållanden
Marken inom planområdet ägs av Luleå kommun
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Planområdets lokalisering i förhållande till centrala Luleå (röd punkt).

Tidigare ställningstaganden
Planer
Översiktliga planer
I översiktsplanen för Luleå Kommun, antagen av kommunfullmäktige 2013-05-27, anger bl.a.
följande rekommendationer för Kronan:
”Det ska finnas utomhus- och inomhusmiljöer för möten, kulturella uttryck, rörelse och
rekreation, särskilt kopplat till skol- och idrottsområdet. Det ska finnas ett parkstråk genom
Kronandalen för att säkra kopplingen mellan stadsdelarna och Ormberget-Hertsölandets
naturreservat under alla årstider.
Cykelvägen längs med Armévägen ingår i huvudvägnätet för cykel där framkomlighet och
trafiksäkerhet för cyklister ska prioriteras. I takt med att Kulturbyn Kronan förtätas ska gatunätet byggas om.
På Kronan ska minst en kommunal lokal vara tillgänglig för medborgarna under tider då
den inte används för ordinarie verksamhet.
Återvinningsmarknaden och -centralen måste omlokaliseras för att möjliggöra ytterligare
bebyggelse i området.”
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T.V. Spira förskola som angränsar till planområdet.
T.H. Vy mot de tre befintliga garagelängorna inom planområdet.

Detaljplaneprogram och detaljplaner
Ett detaljplaneprogram för del av Kronan,
del av Kronan 1:1 m fl antogs av kommunfullmäktige 27 mars 2012.
”En ny sporthall planeras för området för att
ersätta gamla regementets sporthall som revs
på grund av mögel- och fuktskador. Ytbehovet bedöms till 2500 - 3000 m2.
En utbyggt Kronan bedöms behöva kompletteras med en skola. Reservmark på ca 1 ha
föreslås avsättas för skolans framtida behov i
anslutning till nuvarande skolområde.”

Utdrag ur detaljplaneprogrammet för Kronan, planområdet schematiskt markerad med röd linje.

Detaljplaneprogrammet redovisar också en
ny gata som löper igenom Kulturbyn och
direkt öster om Spira förskola. Marken inom
planområdet redovisas som kvartersmark
för bostad, handel och kontor samt idrottsplats. I detaljplaneprogrammet pekas området direkt söder om Spira förskola ut för den
nya skolan som denna detaljplan behandlar.
Detaljplanen innebär avsteg från det gällande detaljplaneprogrammet i form av att:

programmet gjort bedömningen att det är
mer fördelaktigt att bygga samman den nya
skolan med Spira förskola.
- Ett samnyttjande mellan Spira förskola och
den nya skolan innebär att den i detaljplaneprogrammet föreslagna lokalgatan utgår.
- Marken i planområdets västra del som i detaljplaneprogrammet var avsedd för bostad,
handel och kontor föreslås ingå i detaljplanen för en ny skola och sporthall.

- Den nya skolan föreslås bebyggas på mark
som i detaljplaneprogrammet är avsedd för
idrottsändamål. Detta på grund av att kommunen efter upprättandet av detaljplane-

- Marken som i detaljplaneprogrammet
anvisas för ny skola söder om Spira förskola
behandlas inte i denna detaljplan.
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PL 328
PL 348
PL 401

PL 276
PL338

PL 275
PL 326

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

Utsnitt ur detaljplan PL 338 för den befintliga skolan, Spira. Del av det föreslagna planområdet för den
nya skolan och sporthallen är markerad med röd streckad linje och grå skraffering på kartan.
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T.V. Den befintliga jordkällaren inom planområdet. T.H. Förpackningsinsamlingen inom planområdets
nordvästra del. Denna bör flytta till en annan nära lokalisering i anslutning till planområdet.

Planen berör eller tangerar områden med gällande planer enligt nedan:
			
Nr

Namn

Laga kraft

Lantmäteriet

PL 275

Detaljplan för del av Kronan
Kulturbyn bostäder

2004-10-29

P 2005-3

PL 276

Detaljplan för del av Kronan
Östra Kronan, etapp 1

2004-12-09

P 2005-12

PL 326

Detaljplan för del av Kronan
Lulsundsberget, etapp 1

2009-03-26

P 2009-3

PL 328

Detaljplan för del av Kronan
Kronan 1:1, Kronanbacken

2009-06-28

P 2009-7

PL 338

Detaljplan för del av Kronan
Kulturbyn, förskola/skola

2010-04-30

P 2010-11

PL 348

Ändring av detaljplan för del av Kronan 1:1
Kronanbacken och del av Kronanbacken etapp 2

2010-11-04

P 2010-25

PL 401

Ändring av detaljplan för del av Kronan 1:1
Kronanbacken

2013-09-28

P 2013-16

Kommunala beslut i övrigt
2014-01-20, 7 § beslutade plan- och tillväxtutskottet att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag
att upprätta ny detaljplan för del av Kronan 1:1, Skola och sporthall.

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
Luleå kommun har för avsikt att bygga en ny skola och sporthall inom det aktuella planområdet för att möta behovet av utbildningslokaler som finns idag samt för den framtida exploateringen av Kronan. Uppförandet av dessa anläggningar saknar planstöd då området som
berörs ej är planlagt sedan tidigare.
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Flygbild över planområdet sett från söder (planområdet schematiskt markerat med röd linje).

Natur
Landskap och vegetation
Inom planområdet finns tre garagelängor och en jordkällare från tiden då Kronan/Lv7 var ett
luftvärnsregemente. Inom planområdet finns idag även en förpackningsinsamling samt ett
antal parkeringsplatser.
Vegetationen inom planområdet domineras av tallar. Dessa återfinns längs med Regementsvägen samt i planområdets södra del. Övriga ytor är grusade eller asfalterade.
Planområdet sluttar i nordvästlig riktning från ca +26,9 (RH2000) i öster vid Spira förskola till
ca +20 (RH2000) i väster vid infarten till återvinningscentralen.
Geologiska förhållanden
En geoteknisk undersökning har genomförts av konsultföretaget Golder Associates, daterad
2014-06-25 (Bilaga 1).
Inom området består jorden i allmänhet överst av ca 0,2 m mull och växtskikt i obruten mark,
annars grusade ytor (runt de gamla garagen/barackerna), samt två asfalterade vägar som
passerar genom området i öst-västlig riktning. Därunder följer c:a 1,5 m grusig sand och därefter siltig sandig Morän/sandig siltig morän.
I 2 punkter har berg, genom jord-/bergsondering, bedömts ligga på c:a 2 respektive 5,5 m
djup. Tillsammans med tidigare undersökningar i området är troligt djup till berg mellan 2,5
och 4 m inom området.
I den västra delen av området består jorden av 0,2 m växtskikt över grusig sand. Från c:a 1,0
m djup under markytan finns sandig siltig morän. I den nordvästra delen av området har ett
skikt av sandig silt påträffats på mellan c:a 0,5-0,7 m djup.
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området kan vara förorenat. För information om miljötekniska undersökningar hänvisas till rapport
”Miljöteknisk markundersökningsrapport”.
Figur 1: Borrhålsplan

Borrhålsplan (geoteknik), planområde schematiskt redovisad med röd linje.

Jord-/bergsondering tillsammans med tidigare undersökningar visar på berg mellan 2,5 och
4 m under markytan.
Vattenyta har noterats på
2014-06-25
Uppdragsnummer 1451230286

c:a 0,6 m djup i väster och på c:a 1,3 m djup i öster.
1

Den östra delen av området är idag till större delen bebyggd av gamla garage/baracker med
grusade ytor emellan.
I den östra delen av området består jorden av 0,3 m fyllning innehållande grusig sand. Under
fyllningen finns grusig siltig sand. Från c:a 1,5 m djup under markytan finns sandig siltig
morän.
Jord-/bergsondering visar på berg på c:a 5,5 m under markytan.
Vattenyta har noterats på c:a 0,6 m djup i sydost och på c:a 1,5 m djup i nordost.
Någon egentlig grundvattenyta har inte kunna fastställas genom provgropsgrävning. Däremot har observerats vattenförande skikt som ligger i huvudsak ovanpå den tätare siltigare
moränen vars överyta ligger på ca 0,5 – 1,5 m djup under markytan. Flödesriktningen för
vattnet torde vara i samma riktning som områdets lutning, dvs från öster till väster mot
Kronandalen.
Förorenad mark
Marken inom planområdet har tidigare tillhört försvarsmakten och luftvärnsbataljon 7
(LV7) har använt området för sina ändamål. På grund av den tidigare militära verksamheten på Kronan finns det skäl att misstänka att delar av området kan vara förorenat. Därför
har en miljöteknisk markundersökning genomförts av konsultföretaget Golder Associates,
daterad 2014-06-17 (Bilaga 2). Inom området är markundersökning utförd i 17 punkter
placerade både utifrån både kännedom om historisk verksamhet men även slumpmässigt.
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Provpunkternas (miljöteknisk markundersökning) läge är markerat i karta med kvadrat (provgrop) eller
punkt (spadgrop / borrhål). Planområde schematiskt markerad med röd linje.

Naturvårdsverket har definierat kriterier för utvärdering av jordprover baserat på två olika
markanvändningstyper; känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM). Det aktuella området kommer i och med uppförande av skola och sporthall att
bedömas enligt marktypen KM.
Vid provtagningen har inte någon misstanke om förorening kunnat påvisas i form av lukt
eller missfärgning. Analysresultat från prover tagna i provgropar med avseende på tungmetaller, petroleumprodukter och pesticider är alla samtliga under tillämpade riktvärde. Någon
förorening över riktvärde har inte påträffats.
Radon
Planområdet ligger inom normalriskområde för förekomst av markradon enligt Luleå kommuns upprättade översiktliga radonriskkarta.

Bebyggelseområden
De tre garagelängorna som finns inom planområdet är från tiden då Kronan var ett luftvärnsregemente. Själva byggnaderna härstammar från 40-talet och bedöms ej ha något direkt tydligt bevarandevärde utifrån en kulturhistorisk inventering för Kronan som utfördes av Piteå
museum under 2009. Garagelängorna kommer att rivas för att göra plats för den nya skolan
och sporthallen inom området.
Söder om planområdet ligger Kulturbyn med ett antal olika verksamheter så som kafé,
konstnärsverkstäder m.m.
Spira förskola som ligger direkt öster om planområdet invigdes och togs i bruk 2012.
Väster om planområdet ligger Kronans återvinningscentral och återvinningsmarknad. Denna
verksamhet kommer att omlokaliseras innan Kronandalen skall exploateras. En del funktio-
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Återvinningscentralen väster om planområdet som kommer att flytta till annan lokalisering.

ner inom återvinningscentralen som genererar att skyddsavstånd kommer att behöva flytta i
samband med att skolan och sporthallen, som denna detaljplan berör, tas i bruk.
Den föreslagna nya skolan regleras med en byggnadsarea 3000 m2 i två våningar. Planen
medger att den nya skolan byggs ihop med den befintliga Spira förskola. Sporthallen regleras
med byggnadsarea på 3500 m2 i två våningar.
Skolan och sporthallen kommer att vara mycket viktiga funktioner och målpunkter för
befintliga bostäder på Kronan och även de omkringliggande stadsdelarna. Funktionerna
kommer också att ha stor betydelse för attraktiviteten för den kommande utbyggnaden av
Kronandalen. I och med att skolan och sporthallen får en central betydelse för utvecklingen
av hela Kronan kommer det att behöva ställas krav på en omsorgsfull gestaltning av både
byggnaderna och utemiljöerna. Speciellt viktigt är det att beakta gestaltningen av fasaderna
som vetter mot omkringliggande gator så att inte sporthallen och skolan upplevs som baksidor mot de tydligaste rörelsestråken i området.
Planområdet har tidigare varit del av ett regementsområde och bebyggelsestrukturen i området är av relativt otydlig heterogen karaktär. Tillskottet i form av en ny skola och sporthall
bedöms inte innebära någon negativ påverkan på stadsbilden för Kronan ur ett större perspektiv. Exploateringen bedöms inte heller innebära någon störande skuggverkan för omgivningen.
Detaljplanen är flexibelt hållen och reglerar endast största byggnadsarea för skola respektive sporthall. Dessa två olika funktioner får uppföras i högst två våningar. 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.
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Regementsvägen får en mer rationell sträckning (blå linje) jämfört med den befintliga sträckningen (röd
linje) och skapar en större tomt för den planerade för skolan. En byggnad kommer att behöva rivas.

Det finns idag inga bostäder inom planområdet. Norr om planområdet ligger småhusområdet Kronanbacken och nordost småhusområdet Östra Kronan. Sydost ligger bostadsrättsföreningen Kronan 2 i form av tre punkthus på åtta våningar vardera samt bostadsrättsföreningen Kronan 1 i form av fyra lamellhus i fem och fyra våningar.
Nya arbetsplatser tillskapas i form av en ny skola och sporthall inom planområdet.
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 byggnadernas entréer.

Friytor
Lek och rekreation
Planområdet ligger relativt nära Ormbergets naturreservat med skid- och löpspår och andra
utomhusaktiviteter.
I den södra delen av planområdet planeras ett parkstråk som ska vara en del av en större
stadsdelspark som ska löpa igenom hela Kronandalen och förbinda de olika delarna av området. Parkstråket kommer att vara en mycket viktig förbindelselänk och kommer troligt att
användas frekvent för de som kommer till fots eller med cykel till skolan och sporthallen.
Tomten som avses för skolan och sporthallen är ca 20500 m2. Detta innebär i princip att ett
samnyttjande av ytorna för aktiviteter kopplade till både skolan och sporthallen kommer
att vara en förutsättning för en välfungerande utemiljö. Skolan är tänkt att kunna inhysa 500
elever, detta ställer krav på en genomtänkt och omsorgsfull gestaltning av utemiljöerna. Det
bör också finnas ett helhetstänk kring utemiljön kopplat till denna detaljplan och ett samnyttjande av den befintliga miljön runt Spira förskola.
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Byggnaden som kommer att behöva rivas i samband med att Regementsvägen byggs om.

Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Planområdet nås i dagsläget med bil från Regementsvägen som löper norr om planområdet.
Det finns även en gata som går igenom Kulturbyn och avslutas i den södra delen av planområdet. I samband med att skolan och sporthallen byggs kommer Regementsvägen att rätas ut
i etapper och skapa en mer rationell gatudragning med tanke på den kommande exploateringen av Kronandalen. Samtidigt skapas också en större tomt. En befintlig byggnad kommer att behöva rivas i samband med gatubyggnationen. Denna byggnad ägdes tidigare av
SÄPO/FRA och användes under regementstiden för signalspaning i skydd av luftvärnsförbandet. Byggnaden har ett visst värde genom sin historia men kan i detaljplan lämnas utan
skydd och kommer i detta fall att utgå.   
Gång och cykeltrafiken ansluts idag och framöver via Regementsvägens separata gång- och
cykelväg samt via Kulturbyn. Idag avslutas gång- och cykelvägen just norr om planområdet.
Fortsättningen av denna gång- och cykelväg kommer att färdigställas i samband med att
Regementsvägen byggs om och kommer att serva den framtida exploateringen av Kronandalen. Möjlighet att angöra planområdet till fots eller med cykel kommer också finnas från
parkområdet i planområdets södra del. Det är mycket viktigt att säkra skolvägar beaktas vid
genomförandet av denna detaljplan iform av exempelvis välgestaltade gång- och cykelpassager över gatorna m.m.
I planprogrammet fanns det en tanke om att leda igenom trafik från Regementsvägen och
Kronanbacken med en lokalgata som ansluter igenom Kulturbyn. Denna idé har dock frångåtts på grund av att kommunen bedömt det vara mer fördelaktigt att bygga samman den
nya skolan med Spira förskola och samnyttja kök och andra funktioner vilket är den mest
kostnadseffektiva lösningen.
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Kollektivtrafik
Planområdet bedöms ha en relativt god tillgång till kollektivtrafiknätet inom tätorten. Närområdet trafikeras av LLTs linjer 6 och 8. Närmsta hållplats för bägge busslinjerna ligger på
Regementsvägen i direkt anslutning till planområdet.
Parkering, varumottag, utfarter
Parkeringsbehovet för skolan och sporthallen ska lösas inom fastigheten. Logistik till och
från både skolan och sporthallen ska i högsta möjliga mån samordnas. I och med att tanken
är att bygga samman den nya skolan med Spira bör infarten, parkeringar, ytor för hämtning/
lämning av barn samt även leveranser till skolköket och sporthallen och andra logistikfunktioner förläggas i den norra delen av planområdet mot Regementsvägen. Ytor för angöringen
av bussar kommer att behövas i anslutning till sporthallen.
Cykelparkering ska prioriteras och inrymmas inom fastigheten.

Teknisk försörjning
Vatten, avlopp, el och värme
I ett första skede kommer skolan och sporthallen att anslutas till ett befintligt spillvattennät
som finns inom Kronan. Detta är en temporär lösning som på sikt kommer att avvecklas då
Östra länken förbinder Kronandalen till det övriga kommunala vatten och avloppsnätet.
Dagvatten ska i högsta möjliga grad hanteras inom fastigheten. Den dagen Kronandalen
exploateras kommer ett parkstråk löpa igenom hela dalen med tekniska funktioner så som
dagvattenhantering.
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.
Det finns möjlighet att ansluta skolan och Sporthallen till fjärrvärmenätet.
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.

Konsekvenser
Fastighetsrätt
En fastighet för skolan och sporthallen avses att bildas i samband med genomförandet av detaljplanen, alternativt slås samman med fastigheten Kronan 1:184 som avser Spira förskola.

Ekonomi
Planekonomi och ansvarsfördelning
Planavgifter tas ut i samband med bygglov. Kostnader för alla åtgärder inom kvartersmark
belastar respektive fastighetsägare. Kommunen är huvudman för allmän platsmark.
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Riksintressen och skyddade områden
Detaljplanen har ingen negativ påverkan på riksintressen eller skyddade områden.

Hälsa och Säkerhet
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
Skolan och sporthallen kommer att förtydliga området som en mötesplats och ett nav för social interaktion för hela Kronan. Skolan och sporthallen kommer att medföra fler människor i
rörelse i området.
Detaljplanen bedöms vara förenlig med barnkonventionen. Friytor med lekplats kommer att
anordnas inom fastigheten.

Tekniska frågor
Behov av utredningar
Exploatören ansvarar för eventuella kompletterande utredningar som krävs för ett genomförande av detaljplanen.

Tidplan
Detaljplanen handläggs enligt normalt planförfarande.
Tidsplanen är preliminär och kan komma att revideras efter att samrådstiden avslutats.
Samråd:
Granskning:
Laga kraft:

sepember-oktober 2014
december 2014
våren 2015

Medverkande
Tjänstemän
Stadsbyggnadskontoret
Tekniska förvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Fritidsförvaltningen
Miljökontoret
Konsulter
A och D arkitektkontor AB
Golder Associates

Stadsbyggnadskontorets planavdelning 2014-09

AnneLie Granljung					Johan Eriksson			
Planchef						Planarkitekt
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