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1.

Planens syfte och huvuddrag

Planens huvudsakliga syften är att bevara kulturhistoriska och arkitektoniska värden på
befintlig byggnad samt att tillåta förtätning. Förtätningen sker genom att en markparkering
mot gatan bebyggs med ett bostadshus med verksamheter i bottenplan. Utöver detta syftar
planen till att i plan bekräfta befintlig användning av delar av Storgatan och Köpmangatan
som idag är planlösa.

Planområde

Planområdets lokalisering.

2.

Planområdets läge och areal

3.

Planförfarande och tidplan för planarbetet

Planområdet är beläget i Luleå centrum. Planområdet är ca 4800 m2 stort varav ca 1500 m2
utgörs av kvartersmark. Kvarteret Gripen är avgränsat av Smedjegatan till öst, Nygatan till
väst, Köpmangatan mot söder och Storgatan mot norr. Planområdet berör en fastighet i kvarteret, Gripen 17, samt de delar av Köpmangatan och Storgatan som gränsar mot kvarteret.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande i enlighet med plan- och bygglagen
(2010:900). Standardförfarande används om detaljplanen är förenlig med kommunens översiktsplan, om den inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse och om den inte antas leda till betydande miljöpåverkan. Detaljplanen samråds med en
begränsad samrådskrets. Beslut om antagande ska fattas av stadsbyggnadsnämnden.
Samråd genomfördes 2016-08-24 till 2016-09-21. Granskning samt antagande planeras att
genomföras under fjärde kvartalet 2016. Tidplanen är preliminär.

4.

Handlingar

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

Utredningar och underlag
• 1. Fasadbeskrivning
• 2. Bullerutredning
• 3. PM - Redovisning av resultat för mätning av klorerade lösningsmedel i porgas.
• 4. PM - Komplettering till: Redovisning av resultat för mätning av klorerade
lösningsmedel i porgas, Gripen 17

5.

Tidigare ställningstaganden

Planer
Översiktsplan
Om området säger Luleå kommuns översiktsplan, Vision 2050 - Program C, följande:
”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.
(...)
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.
(...)
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.”

Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser
Planområdet i sig är idag planlöst. Detaljplanen upphävdes 1963. I tabellen nedan anges
vilka detaljplaner planområdet tangerar.
Nr

Namn

Laga kraft

Lantmäteriet

A058

Kv Ibisen, Kyrkplanen, Fenix mfl

1945-01-26

A58

A224

Kv Kalkonen och Tjädern

1963-01-16

A224

A285

Kv Strutsen

1970-10-15

A285

PL22

Kv Orren och Stadsparken

1989-03-30

P 1990-60

PL175

Ibisen 15

1996-03-20

P 1996-103
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Nr

Namn

Laga kraft

Lantmäteriet

PL249

Bussgata - Smedjegatan

2002-09-26

P 2003-61

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

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 görs en behovsbedömning. Behovsbedömningens slutsats är att planen inte antas medföra betydande
miljöpåverkan. Behovsbedömningen har varit på remiss hos Länsstyrelsen (2016-03-21) som
delar kommunens bedömning. En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt
Miljöbalken 6 kap 11, 12 § § har därför inte genomförts.

6.

Detaljplanen

Markägoförhållanden
Planområdet består av två fastigheter. Kvartersmarken utgörs av Gripen 17, som ägs av
bostadsrättsföreningen i den befintliga byggnaden. Gatumarken är en del av Innerstaden 2:1
som ägs av Luleå kommun.

Naturmiljö
Planområdet är i sin helhet hårdgjort och saknar naturvärden.

Marken
Geotekniska förhållanden
Domkyrkan ligger på stadshalvöns högsta punkt, ett mindre berg. Vid bebyggandet av området runt har marken i huvudsak funnits vara morän. Kvarteret är förutom markparkeringen mot Köpmangatan bebyggt och förutsättningarna för grundläggning bedöms som goda.

Förorenad mark
På fastigheten Orren 10 i kvarteret väster om planområdet pågick kemtvättsverksamhet mellan 1972 och 1983. Perkloretylen har använts som tvättkemikalie. Ramböll har gjort en porgasmätning för att undersöka eventuell spridning av föroreningar till Gripen 17.
Porgasmätningen har utförts under betongplatta på källarplan i byggnaden på Gripen 17
mot Köpmangatan intill de ytor som är tilltänkta för ny bebyggelse.
Påträffade halter har jämförts med hygieniska gränsvärden i AFS 2015:7 och riskbaserad acceptabel koncentration i luft för genotoxiska cancerogena ämnen (RISKinh), som anges i Naturvårdsverkets rapport NV5976 - Riktvärden för förorenad mark. Samtliga uppmätta halter
låg under angivna gränsvärden eller under detektionsgränsen för mätmetoden. Uppmätta
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Bostadshuset på Gripen 17 idag. (Foto: Luleå Kommun)

halter klorerade lösningsmedel i porluft bedöms därmed inte orsaka negativa hälsoeffekter.

Fornlämningar
Planområdet berör fornlämning Nederluleå 233:1, stadslager, Nederluleå socken och Luleå kommun. Området är redan exploaterat och till stor del urschaktat sen tidigare. Innan
schaktarbeten påbörjas ska tillstånd sökas för ingrepp i fornlämning från Länssttyrelsen. I
ansökan ska den tidigare påverkan redovisas.

Bebyggelse och gestaltning
Bebyggelse
Planens syfte är att bevara det kulturhistoriska värdet på befintlig bebyggelse samt att möjliggöra ny bebyggelse på fastigheten Gripen 17. För hela planområdet kommer bestämmelsen BC1 - Bostäder med centrumverksamhet i bottenplan mot gata - att gälla.

Befintlig bebyggelse.
På fastigheten Gripen 17 ligger det så kallade ”Erikssonska Stenhuset”, ett flerbostadshus
från 1890 med verksamhetslokaler i bottenplan. Det befintliga bostadshuset på Gripen 17 har
stora skönhets-, kultur- och arkitekturhistoriska värden. Huset kom till som en del av uppbyggnaden av Luleå efter den stora branden 1887. Huset uppfördes av byggmästare O Eriksson från Skara, som även var byggmästare för domkyrkan. Som arkitekt anlitades K Hjelm
från Sundsvall.
Huset innehåller idag ett antal lägenheter samt lokaler i bottenplan för handel- och restaurangverksamhet.
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Gripen 17 i orginalutförande.Tornet på hörnet samt krönen är bortplockade idag och hela
vindsvåningen har blivit ombyggd till bostadsvåning. Fönstren och dörrarna mot gatan är
bytta. I övrigt är huset mycket välbevarat. (Foto: Luleå Stadsarkiv)

För planarbetet har Stadsbyggnadsförvaltningen upprättat en fasadbeskrivning (bilaga 1) av
Erikssonska stenhuset där en översiktlig inventering av byggnadens kulturhistoriska värde
gjorts. Fasadbeskrivningen har legat till grund för skyddsbestämmelserna i planförslaget.

Skydds- och varsamhetsbestämmelser
För att bevara de kulturhistoriska värdena på Gripen 17 införs följande skyddsbestämmelser
och varsamhetsbestämmelser:
r - Byggnaden får inte rivas.
Byggnaden är unik i Luleå och uppfördes samtidigt som domkyrkan. Den ingår i en större
helhet med 1800-talsbebyggelsen runt domkyrkan. Den påkostade bebyggelsen runt kyrkan
visar på platsens betydelse för staden när den byggdes upp efter branden. Bostadshuset på
Gripen 17 utgör en omistlig del av den helheten.
q1 - Fasadens material, ornamentik och utformning ska bevaras.
Fasaden mot gatan är krafigt ornamenterad med bland annat pilastrar med korintiska kapitäl, listverk och omfattningar. Förutom det torn som markerade hörnet och de krön som
markerade mitt- och -sidorisaliterna är ornamentiken bevarad i sitt ursprungliga utförande.
Mot gården är fasaden enklare, med murverksbalkar och valvbågen över portiken som dekorativa inslag på en i övrigt slät tegelfasad. Fasadornamentiken har förutom sitt arkitektoniska
skönhetsvärde även ett stort byggnadshistoriskt och pedagogiskt värde. Den är ett tydligt
exempel på det sena 1800-talets stenstadsarkitektur, med en kraftfullt ornamenterad fasad
mot gatan och en enklare mot gården. Fasadens utformning och material skall därför bevaras. Detta innebär också att fasadens utformning inte får förändras genom att t ex balkonger
påförs.
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q2 - Orginalportar och orginalfönster ska bevaras eller nytillverkas enligt ursprunglig
förlaga.
Det finns ett antal bevarade portar och ett bevarat källarfönster. Dessa snickerier är en viktig
del av byggnadens uttryck och ska därför bevaras. Om de skulle skadas på ett sådant sätt att
de inte går att repararera ska nya tillverkas med orginalen som förlaga.
k - Fönster ska till form, färg, indelning och proportioner vara liknande ursprungliga
fönster vid byggnadens uppförande (1890-tal)
Fönstren har bytts ett antal gånger sen byggnaden uppfördes, senast på 2010-talet. De nya
fönstren har samma indelning (korspostfönster och T-postfönster) som ursprungsfönstren
men skiljer sig i färg och material. Vid ändring av fönstren ska det det nya utseendet likna
de fönster som byggnaden hade vid sitt uppförande. Ritningar och fotografier från när
byggnaden var ny visar att fönstren var korspostfönster. Fönster från den här tiden och på
den här typen av byggnader placerades indraget i förhållande till fasadlivet. Karm och bågar
målades mörka.

Övriga Bestämmelser för befintlig bebyggelse.
Höjden regleras med bestämmelsen nockhöjd. Detta gör det möjligt att återskapa de ursprungliga krönen ovan risaliterna samt hörntornet.
Utöver bostadshuset finns finns det också två sammanbyggda gårdshus på fastigheten. Vid
Stadsbyggnadsförvaltningens inventering har de inte funnits ha sådana kulturhistoriska
värden att de är bevarandevärda. Dessa föreslås därför rivas för att göra plats för friyta och
cykelparkering.

Ny bebyggelse
Det nya huset skall införlivas i kvarterstrukturen med fasad i liv med kvartersgräns. Byggnaden anpassas i höjd till det befintliga huset på Gripen 17.
För det nya huset sätts en högsta nockhöjd på +30 meter över nollplan. För att bestämma takfotens placering i fasad mot gatan samt möjligöra en takterass med räcken sätts en byggnadshöjd på +26 meter i området närmast gatan. Detta innebär att att husets nock hamnar nära
nocken samt att takfoten mot gatan följer den ursprungliga ornamenterade takfoten på det
befintliga huset. Samtidigt möjligör det antingen en takvåning med terass i söderläge eller en
inredd vindsvåning med takkupor mot gatan.
Det befintliga huset har fyra våningar, varav den fjärde ursprungligen varit vindsvåning.
Som en följd av höjdanpassningen och vår tids lägre våningshöjd gör att det nya huset kan
byggas med fem hela våningar plus en sjätte våning som gestaltas som indragen våning eller
som vindsvåning.
Bebyggelsen i kvarteret är konsekvent utfört i material som tegel, sten och puts och ingår i en
helhet med domkyrkan och bebyggelsen runt den. Därför sätts även bestämmelsen f1 - Fasadmaterialet ska i huvudsak vara tegel.
För att bevara siktlinjerna längs köpmangatan och anpassa det nya huset till bebyggelsen
runt domkyrkan sätts även bestämmelserna f2 -Balkonger får som mest kraga ut 80 cm över
gatumark- samt f3 - Balkong- och terassräcken skall utföras i svart smide -.

Friytor
Då planområdet idag är helt hårdgjort saknar boende i det befintliga huset friytor. Planens
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genomförande innebär att kvarteret mot gatan sluts och en skyddad innergård för utevistelse
kan skapas.

Offentlig och kommersiell service
Kvarteret Gripen angränsar till Storgatan (Luleås huvudsakliga handelsstråk). Detta innebär
att kvarteret är mycket väl försörjt med kommersiell service av alla slag. Planförslaget bekräftar förekomsten av kommersiella lokaler på Gripen 17 och planens genomförande innebär ett tillskott på lokalyta på fastigheten i det nya husets bottenvåning.

Trafik
Gatunät
Planområdet utgörs till del av de delar av Köpmangatan och Storgatan som gjordes planlösa
tillsammans med Kv Gripen 1963. Planen kommer att bekräfta befintlig användning som
gata.

Gång- och cykeltrafik
Den del av storgatan som berörs av planförslaget är gågata med tillåten cykeltrafik. Köpmangatan är försedd med trottoarer på bägge sidor. Cykeltrafik är hänvisad till körbanan. Planförslaget innebär ingen förändring.

Biltrafik
Storgatan förbi kvarteret Gripen är idag gågata med viss varutransport och angöringstrafik.
Köpmangatan förbi planområdet trafikeras idag i princip endast av angöringstrafik då den är
avstängd för genomfart. Planens genomförande bedöms innebära en mycket måttlig ökning
av trafiken på Köpmangatan i och med tillskottet av bostäder. För Storgatan innebär planförslaget ingen förändring.

Kollektivtrafik
Planområdet angränsar till Smedjegatan. All bebyggelse inom planområdet ligger därmed
inom 100 meters gångavstånd till navet i Luleås lokaltrafik. Fjärrtrafik med buss och tåg finns
inom 600 meters gångavstånd.

Parkering
Luleå kommuns parkeringsnorm (antagen 2016-04-04) anger att för centrum (zon 1) så bör
antalet parkeringar för boende vara 8 platser per 1000m2 BTA. Detta skulle innebära 24 platser. Parkeringsnormen är dock en rekommendation och anger möjligheter att minska antalet
parkeringsplatser under vissa förutsättningar. Det mycket centrala läget och att planområdet
så gott som angränsar till knytpunkten för luleås lokaltrafik är två sådana förutsättningar
som uppfylls i planen. Ytterligare sänkning av antalet parkeringar kan medges om exploatören i bygglovsskedet t ex redovisar förbättrade cykelfaciliteter. Boendeparkering för bilar
anläggs i garage under mark.

Angöring/varumottag/utfarter
Befintliga verksamheter inom planområdet har idag sitt varuintag från gatan. Detta kommer
fortsätta att gälla för så väl den befintliga som den tillkommande bebyggelsen. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att en inlastning via gården skulle göra det omöjligt att tillföra
någon form av kvalitativ utemiljö för de boende och är därför olämplig.
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Tillgänglighet
Byggnader och friytor inom fastigheten ska vara tillgängliga för alla vilket bland annat ställer krav på att entréer och och friytor utförs utan nivåskillnader eller andra hinder. Även de
funktioner som planeras som ex. lekplats, uteplatser m.m. ska göras tillgängliga för funktionsnedsatta. Parkeringsplats inom 25 meter från huvudentréerna skall också vara möjlig att
anordna för rörelsehindrade. Boverkets byggregler (BBR) gäller för att säkerställa att en god
tillgänglighet uppnås, både för omgivande mark och inom byggnaden. Tillgänglighetskraven regleras inte i detaljplanebestämmelserna utan följs upp i kommande bygglovsskede.

Sociala frågor
Att asfaltsytan mot köpmangatan bebyggs kan bidra till en upplevd ökad trygghet för gående kvällstid då öppningen mot Gripen 17 gör att gaturummet upplevs som mörkare och
svårare att överblicka. För boende på Gripen 17 har öppningen mot gaturummet inneburit
nedskräpning på gården, särskilt under helgkvällar.

Hälsa och säkerhet
Trafikbuller
En bullerutredning för planområdet har utförts av Ramböll (2016-06-24) på uppdrag av exploatören. Beräkningarna visar att riktvärden för vägtrafikbuller klaras vid samtliga fasader.
Eventuella balkonger mot gatan klarar däremot inte riktvärdena för uteplatser. En gemensam uteplats måste därför anläggas i bullerskyddat läge på gården.

Brandsäkerhet
Detaljplanens genomförande innebär att räddningstjänstens fordon inte kommer att kunna
angöra gården. Om den tillkommande bebyggelsen innehåller enkelsidiga lägenheter mot
gården så kommer räddningstjänsten därför inte att kunna utgöra alternativ utrymmningsväg för sådana. I så fall ska utrymmning säkerställas med t ex särskild utformning av trapphus.

Luftkvalitet
I delar av Luleå centrum har luftkvalitetsnormen överskridits eller varit nära att överskridas.
Planområdet ligger inte i ett område där luftkvalitetsnormen överskridits. Den tillkommande
bebyggelsen är i sammanhanget så liten att det vore osannolikt att den påverkar luftkvaliteten i centrum. Planområdet ligger mycket centralt och är har både kollektivtrafikens
knutpunkter och de flesta former av kommersiell och offentlig service inom några minuters
gångavstånd. Tillskottet av bostäder kommer därför sannolikt att innebära betydligt mindre
bilanvändande än en motsvarande exploatering i ett mer perifert läge, och därmed mindre
påverkan på miljö och luftkvalitet än en sådan exploatering.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Ny bebyggelse kan anslutas till det kommunala VA-nätet då kapaciteten i centrum är mycket
god.
Planens genomförande innebär att en del av den idag helt hårdgjorda gården förses med
planteringar. Detta innebär en ökad fördröjning av dagvatten och därmed en minskad belastning på det kommunala dagvattensystemet.
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Värmeförsörjning
Planområdet är försörjt med fjärrvärme.

El/Tele/IT
Ny bebyggelse kan anslutas till befintligt el-, tele- och fibernät.

Avfallshantering
Avfallshantering ska ske inom kvartersmark enligt Luleå kommuns föreskrifter. Byggherren
har till granskningsskedet redovisat en lösning med ett gemensamt soprum i det nya huset
med angöring från gatan.

7.

Detaljplanens genomförande

Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är fem år efter det datum den vinner laga kraft.

Tidplan för genomförandet
Detaljplanen planeras att genomföras under 2017. Tidplanen för genomförandet är preliminär.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för gatumark. Huvudman för kvartersmark är fastighetsägaren.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Exploatörens avsikt är att bilda en ny fastighet för det tillkommande huset på mark som idag
tillhör fastigheten Gripen 17. Lantmäterimyndigheten svarar för fastighetsbildningar efter
ansökan om lantmäteriförrättning av fastighetsägare.

Gemensamhetsanläggningar och servitut
Gemensamhetsanläggningar kommer att behöva bildas för gården och garaget om planområdet delas mellan två fastigheter. På plankartan regleras gården med bestämmelsen g
- Gemensamhetsanläggning, området ska vara tillgängligt för gemensamhetsanläggning i
form av gård för friyta och cykelparkering-.
Ifall den nya bebyggelsens bostäder endast får entré mot gården kommer passagen genom
det befintliga huset att fungera som ingång för de boende i det nya huset. I så fall måste den
nya byggnadens tillgänglighet genom passagen säkerställas genom servitut eller gemensamhetsanläggning.
Upprättande av gemensamhetsanläggning genomförs av lantmäterimyndigheten.

Ekonomiska frågor
Planekonomi och exploateringsavtal
Detaljplanekostnaden regleras genom planavtal. Exploateringsavtal kommer inte att tecknas.
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Ersättningsfrågor
Bestämmelsen r innebär rivnings det befintliga huset får ett rivningsförbud. Om detta säger
PBL 14 kap 7 §:

Om en detaljplan eller områdesbestämmelser innehåller ett rivningsförbud eller om ett rivningslov
vägras enligt 9 kap. 34 §, har fastighetens ägare rätt till ersättning av kommunen för den skada som
rivningsförbudet eller det vägrade rivningslovet medför.
Rätten till ersättning gäller dock endast om den skada som rivningsförbudet eller det vägrade rivningslovet medför är betydande i förhållande till värdet av den berörda delen av fastigheten.
För en byggnad i gott skick och i kommersiell drift innebär rivningsförbud normalt ingen
ersättning.

Tekniska frågor
Exploatör ansvarar för eventuella kompletterande utredningar som kan vara nödvändiga för
att detaljplanen ska kunna genomföras.

8.

Medverkande i projektet

Detaljplanen har tagits fram av stadsbyggnadsförvaltningen i samarbete med andra kommunala förvaltningar och exploatören Aulis i Norr AB. Medverkandee arkitekt har varit Niklas
Granljung SAR/MSA på a&d arkitekter. Bullerutredningen och mätning av porgaser har
tagits fram av Ramböll AB.

Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering 2016-11-15

AnneLie Granljung				
Planchef					
						

Björn Ylinenpää
Planarkitekt

12

