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Inledning
Bakgrund
Kronan användes tidigare för försvarets behov.
Idag ägs Kronan av Luleå kommun. Marken
inom Kronan är kommunens största centralt
belägna markreserv för ny bebyggelse.
Kronan är ett stort område som förväntas byggas i etapper under flera decennier. Därför
behövs ett program som fastställer grundläggande förutsättningar för hur området kan
planläggas och byggas ut. Programmet fastställer en grundläggande struktur för gator, kvartersindelning och grönområden.
Programmet är ett kommunalt planeringsunderlag som är underlag för alla framtida
detaljplaner i området. Det här dokumentet är
en fördjupning av de riktlinjer för planering
som finns i den fördjupade översiktsplanen för
Kronan.

Mål och syfte
Målet med programarbetet är att visa hur
Kronan i framtiden blir en attraktiv, blandad
stadsdel.
I arbetet med att ta fram programmet sattes
några mål upp för Kronan och för programarbetet. Dessa mål var att det framtida Kronan
blir:
•
•
•

•
•
•
•

•

•

En stadsdel med lämplig struktur i gator
och byggbara kvarter.
God arkitektur
Ekonomiskt och tekniskt hållbar infrastruktur (VA, fjärrvärme, el, bredband och gator).
En stadsdel som erbjuder service inte bara
inom Kronan, utan även för kringliggande
stadsdelarna Lulsundet, Skurholmen m fl.
En stadsdel med handel i form av närbutik
(inte stormarknad) som servar även Skurholmen, Lulsundet och Kronan.
Tillräckligt många invånare för att ge förutsättningar för handel och övrig service.

Bra att veta om planering
I Sverige har kommunerna ansvar för att besluta
om användningen av mark och vatten. Kommunen kan upprätta olika typer av planer. Översiktsplaner beskriver en större yta inom kommunen eller hela kommunen.
I detaljplaner styrs t ex bygglovgivning, fastighetsbildning och mycket mer. I detaljplaner meddelas en rätt att göra något, t ex att få bygga ett
hus till en viss höjd och med en viss yta.
Ett program är ett planeringssteg mellan översiktsplanen och detaljplanen och ingår som en del
av framtida detaljplaner.
Program ställs ut för samråd och bearbetas inför ett
godkännande. I den här handlingen har alla ändringar
som gjorts efter samrådet markerats med kursiv stil.

En stadsdel som är levande dygnet runt.
En blandad stad.
En stadsdel med god markhushållning och
tät bebyggelse.

•
•
•

•

Kronan ska ha en tydlig karaktär.
En miljövänlig stadsdel.
Programmet ska redovisa framtida markanvändning. Var ska verksamheter finnas?
Vilken mark är lämplig för bostäder? Vilken
mark är olämplig för bostäder?
Största möjliga exploateringsgrad ska redovisas i programmet.

Några definitioner och förkortningar i programmet:
PBL: Plan- och bygglagen, den lagstiftning som
reglerar planering och byggande.
MB: Miljöbalken
FÖP: Fördjupad Översiktsplan
BTA: Byggnads Totala Area, mått på byggd yta
dB(A): Måttenhet för ljudstyrka där ljudet filtrerats genom ett A-filter för att efterlikna människoörats känslighet.
Riksintresse: Ett område som staten pekat ut att
vara av nationellt intresse.
Fastighet, fastighetsbildning: En fastighet är ett
avgränsat stycke mark. Fastighetsbildning utförs
av lantmäterimyndigheten.

mT: Mikrotesla, enhet för magnetisk flödestäthet.
Spillvatten, VA: avloppsvatten, vatten och avlopp.
Åk: årskurs i skolan
Åmd: årsmedeldygn
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Förutsättningar
Plandata
Programområde
Programområdet omfattar området enligt karta.
Områdets avgränsning omfattar både mark som
redan är detaljplanelagd och planlös mark.
Avgränsningen är vald med tanke på markområden som troligen kommer att planläggas i
framtiden. För enkelhets skull kallas programområdet ”Kronan” i hela detta dokument, om
det inte särskilt anges att det rör sig om hela
stadsdelen Kronan.

Area
Programområdet omfattar 69 ha.

Tidigare kommunala ställningstaganden
Kommunstyrelsen beslöt 2011-05-16 att godkänna en avsiktsförklaring mellan Luleå kommun och Vasallen som innebär att Vasallen får
möjlighet att förvärva och exploatera en del av
Kronan.
Kommunstyrelsen beslöt att flytta Stadion Kronan till Ormberget 2010-12-06.

Planer
Översiktsplaner
En fördjupad översiktsplan för Kronan antogs
för fortsatt planering av kommunfullmäktige
2004-04-26.
Program
”Visioner för Lulsundsberget” togs fram som
ett planeringsunderlag inför planläggning av

Lulsundsberget och antogs av kommunstyrelsen 2005-05-16.
Detaljplaner
Huvuddelen av området saknar detaljplan.
Programmet berör följande planer:

Markägoförhållanden
Programmet berör 13 befintliga fastigheter.
Fastighet

Ägare

Kronan 1:1

Luleå kommun

Kronan 1:5

”

Logementet 1

”

Plan

Namn

Laga Kraft

a148

Del av Björkskatan

1958-06-06

Björkskatan 7:12

Luleå energi elnät AB

a263

Svartövägen

1967-02-10

Gasverket 1

AGA AB

Kronan 1:153

Lulebo

PL011

Kv Logementet

1988-10-06

Luftvärnet 3,6,7,10, 11, 12, 13

Privatpersoner

PL326

Lulsundsberget, et 1

2009-03-26

PL328

Kronanbacken

2009-06-28

PL338

Kulturbyn Förskola/Skola

2010-04-30

PL348

Ändring Kronanbacken

2010-11-04

PLANTI

Tomtindelning x19

PLANTI

Tomtindelning

a368

Utbyggnadsplaner i övrigt
Sedan tidigare är planlagt för följande bostäder
inom hela stadsdelen Kronan:
År

Namn

Antal bostäder

2004

Östra Kronan

90 villor

2004

Kulturbyn bostäder

127 lgh

2009

Lulsundsberget

350 lgh

2009

Kronanbacken

80 villor, 33 kedjehus, 30 lgh
2 gruppbost

Totalt

712 bostäder
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Fastighetsbildning pågår för ytterligare en fastighet på Lulsundsberget för HSB.

Riksintressen
Kronan ligger inom riksintresset för Norrbottens kust och skärgård och riksintresse för
friluftsliv. (MB 4 kap 2§, MB 3 kap 6§) Riksintressena påverkas inte av förändringar inom
programområdet då det enligt lag inte är avsett
att hindra utbyggnad av tätorter.
Svartöleden är riksintresse för transporter.
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Landskapsanalys
Topografi
Planområdet omfattar en dalgång mellan tre
berg - Kronanbacken som är del av Ormberget,
Lulsundsberget och ”Kulturkullen”, en höjd
som saknar formellt namn. . Höjdområdena bildar en u-formad dalgång med som öppnar sig
mot Björkskatafjärden i nordväst. Dalgången
kallas för enkelhets skull ”Kronandalen” i detta
program.

Vegetation
Grönytorna inom Kulturbyn är i huvudsak
anlagda medan Lulsundsberget domineras av
hällmarksskog med huvudsakligen tallar. Höga
tallar inom Kulturbyn ger området en barrskogskaraktär.
Grönområdena inom programområdet har
generellt små ekologiska värden. Tre områden
med vissa ekologiska värden har identifierats
av kommunekologen på Lulsundsberget. Det
är (se karta). Ett av dessa är redan planlagt för
bebyggelse.

I FÖP Kronan redovisas också områden där kalluftssansamlingar och -strömmar kan förväntas, främst koncentrerade till områdets lägsta
punkter.

Utblickar
Berget ger naturligt förutsättning för att nya
byggnader kan få vacker utsikt. Vegetationen
på Lulsundsberget såväl som Kronanbacken är
dock ställvis både tät och hög. Det leder till att
det idag är relativt ont om platser med vacker
utsikt. Sådana kan dock skapas genom att skog
avverkas. För att skapa utblick bör man överväga en luck-dunge-princip för avverkning. Det
innebär att där skogen tas bort tas alla träd bort,
som följs av områden där i stort sett alla träd
sparas.
Hur och var skog ska avverkas måste föregås
av en särskild utredning. Lämpligast kan det
ske genom att t ex upprätta skötselplaner för
park- och naturområden inom Kronan.

Rekommendationer
• Sydvästvända sluttningar och öppna ytor i dalgången har bäst förutsättningar för att ge sol i
bostäder och sol på uteplatser, innergårdar och
trädgårdar.
• Flera skogsområden samt hällmarksområdet
på Lulsundsberget har värden som gör att de
inte bör bebyggas.
• Nordostsluttningar ger inte bra förutsättningar
för bostäder. Inte heller områden som skuggas
av stora skogspartier i syd - västlägen.
• Luleås låga solvinkel, inte minst på vintern,
måste vara en utgångspunkt för markanvändningen.
• Vissa områden är så branta att byggandet av
gator och hus innebär mycket stora ingrepp i
marken. Byggnadsprojekt i sådana områden
kräver större omsorg i gestaltning av både
byggnader och mark än andra, mer lättbyggda
områden.

Sociala värden
Lulsundsberget har ett visst värde för rekreation. Backen ner från Kronanbacken (se karta)
används bl a av skolklasser m fl för undervisning och vistelse.

Lokalklimat
Dalgången mellan två berg ger skuggiga partier
på främst Lulsundsbergets nord och nordostsida.

Lulsundsberget ger möjlighet till vattenutsikt - men skogen
skymmer en stor del av de eftertraktade vyerna.
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Tornen på Lulsundsberget syns vida omkring.

Geologi och markförhållanden
Geoteknik
Programområdet erbjuder flera olika marktyper
med olika förutsättningar för anläggning och
byggande. Geotekniska utredningar har gjorts
i flera omgångar, dels av Gatukontoret 1992 i
samband med arbetet med FÖP Kronan, dels i
en översiktlig utredning 2009 utförd av Ramböll som avsågs komplettera den tidigare utredningen. Texten i detta avsnitt baseras huvudsakligen på Rambölls PM för geoteknik (2009).
Jordlagerföljd
Lulsundsberget består huvudsakligen av morän
och berg i dagen. Dalgången utgör ett område
med finsediment utan genomgående torrskorpa, enligt SGU:s jordartskarta.
Stora delar av dalgången har fyllts upp med 0,5
till 2,5 m material av okänt ursprung. I området
mellan Regementsvägen och Kompanivägen
finns inga större utfyllnader och jorden består
dels av morän och dels sand lagrad på morän.
Torv förekommer på två platser i området.
Åtgärder inför byggande i torvområden utreds
i samband med detaljplaneläggning.
Lösa sediment av silt, lera och sulfidlera återfinns i den norra delen av området.
Radon
Området har bedömts som normalriskområde
för radon. Fyllning med krossad granit bör
undvikas. I övrigt krävs inga särskilda åtgärder
som skydd mot radon.

Hydrologi
Området kan betecknas som ett utströmningsområde med högt stående grundvatten.
Dessutom rinner det till en hel del ytvatten. I
planeringen är detta viktigt att ha kontroll över
särskilt vid dimensionering av dagvattensystem
och eventuella grundvattensänkningar.
På äldre ritningar ser man att de låglänta delarna har haft ett relativt tätt dikessystem för
avvattning av området.
Idag är dikena överfyllda och kan eventuellt
finnas kvar som täckdiken - dvs funktionen av
dike finns kvar, men de syns inte. Avskärande
diken för ytvatten finns i viss del kvar i områdets anslutning till höjdpartierna.
De sektioner som gjorts genom området visar
på höga grundvattennivåer i dalgången. I vissa
utfyllda områden skulle grundvattnet komma i
dagen om utfyllnaderna inte fanns.
Grundvattenytan bedöms idag ligga så högt
att åtgärder som t ex utbyggt dikessystem med
avskärande diken kan bli nödvändiga.
De vattenmängder som ändå har att färdas
genom området måste hanteras på ett medvetet
sätt. Hur, och var, vatten avleds, samt hur man
kan undvika problem med t ex flödestoppar i
dagvattensystemet, svallis, överbelastning av
spillvattensystemet m m måste utredas i kommande detaljplaner.
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Rekommendationer
• De befintliga husen ligger i regel på bra mark i
anslutning till höjdpartierna i området.
• Husgrundläggning kan utan några grundförstärkningsåtgärder ske längs höjdpartierna och
i sektion G-G till I-I.
• I övriga delar finns dels sediment som är sättningskänsliga samt en del torvområden. Inga
större grundförstärkningsåtgärder bedöms
vara nödvändiga.
• Vägar kan anläggas utan problem med stabilitet
och sättningar under förutsättning att inga höga
vägbankar byggs upp inom sedimentområdena.
• Den ytliga jorden består främst av morän, sand
eller fyllnadsjord vilka tidigare bedömts som
måttligt tjälfarliga (tjärfarlighetsklass 2-3).
• Husgrundläggningar på torv bör inte förekomma. All torv under byggnader ska därför
schaktas bort. Torvlagren är inte särskilt mäktiga och ligger i intervallet 0,1 till 1,5 m.
• Vägar kan anläggas på torvområdet om man
tar hänsyn till att vissa sättningar kan uppstå.
• Grundläggning av byggnader på fyllningar är
inte att rekommendera eftersom man som regel
inte vet vad fyllningarna består av och hur de
är packade, vilket kan orsaka sättningar och
ojämna rörelser inom byggnaden. Alla fyllningar bör antingen kontrolleras noggrant eller
helst schaktas bort.
• Grundläggning av vägar på fyllning går utmärkt att utföra.
• Under plan- och framförallt bygglovskedet
ska kompletterande geoteknisk undersökning
göras för varje ny byggnad i området. Om
byggnader ska anläggas inom sedimentområdena bör ostörda jordprover tas och analyseras
på laboratorium.
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Kultur
Historik
Kronan var tidigare luftvärnsregemente 7:s område. LV 7 etablerades under andra världskriget
och byggdes ut decennierna därefter på mark
som tidigare var jordbruksmark.
Militärens verksamhet omfattade ett stort markområde med många olika anläggningar, byggnader, skjutbanor och försvarsanläggningar av
olika slag. Försvarets verksamhet påbörjades
1942 och avslutades 1993 när LV 7:s verksamhet
blev en del av Norrlands luftvärnsregemente i
Boden.

Området i sin helhet har bevarandevärde, men
också enskilda byggnader inom området är
värda att bevara. Ett bevarande kan behöva
säkerställas i framtida detaljplaner. Det kan
också inom Kulturbyn finnas skäl att ange i
detaljplaner hur ny bebyggelse ska utföras för
att anpassas till befintliga bebyggelsemönster,
färgsättningar m m.
Ingen av byggnaderna inom Kronan har byggnadsminnesklass enligt inventeringen. I inventeringen har bebyggelsen indelats i fyra bevarandeklasser, samt en klass för byggnader som
inte är skyddsvärda.

Efter flytten övertog kommunen den statliga
marken och samtliga byggnader och anläggningar på den. Kronan förvaltades direkt efter
övertagandet genom ett helägt kommunalt
bolag, Luleå Kulturby AB.

Allmänt sett har äldre bebyggelse bedömts
mer värdefull än yngre bebyggelse. Autentiska
byggnader är mer värdefulla än förvanskade
byggnader. Och representativa byggnader som
mässhallar är mer värdefulla än förråd.

Det kommunala bolaget Luleå Kulturby AB
upphörde år 2000. Verksamheten och ansvaret
för mark, infrastruktur och anläggningar överfördes till fastighetsavdelningen inom tekniska
förvaltningen, Luleå kommun.

Följande byggnader har bedömts värda att bevara inför framtiden:

Kulturmiljö
Kronan har ett militär- och kulturhistoriskt intresse. Byggnader och områdets disposition och
användning berättar om hur Sveriges försvar
fungerade under perioden från andra världskriget till Kalla krigets slut.
Kulturmiljövärdena har inventerats av Piteå
museum på uppdrag av stadsbyggnadskontoret år 2009.

Klassning

Namn

Konst
Ett större antal oﬀentliga verk finns idag inom
Kulturbyn. Det finns en särskild förvaltningsplan för dessa verk hos konstgruppen Kilen.
Frågan om konstverkens framtida placering och
skötsel måste hanteras i kommande detaljplaner. Det kan t ex vara lämpligt att placera verk
i allmänna parker inom området anpassat till
den nya bebyggelsen.
Konst är en viktig tillgång både i bostadskvarter och allmänna platser.

Fornlämningar
Inga fornlämningar finns registrerade inom
programområdet. (RAÄ fornsök 2011-09-22)

Bostäder
Kvarteret Luftvärnet är planlagt för, och används, som bostäder. I FÖP Kronan pekas kv
Luftvärnet ut för verksamheter i stället. Skälet
till det är att kvarteret är bullerutsatt från Bensbyvägen.

Högst bevarandevärde A6, A8, C7, H1, H2, H3, H4
bevarandevärde

A2, C6, C8, G1 (riven), H5, H7

Visst värde

A1, A3, A4, H5

kan skyddas eller inte

Byggnad XXIII (riven), B4, C2,
D1, D3, D5, E1, ,F1 (Förråd)

Inte skyddsvärt

Vaktstuga, B2 och garage, C10
(sportbyggnad), C10 (stadion
Kronan), D2, D4, F6, Logementet 1:a samt Logementet
1:B

Sporthallen Kronan revs 2011.
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Rekommendationer
• Skydds- och varsamhetsbestämmelser bör införas i framtida detaljplaner för bevarandevärd
bebyggelse.
• Oﬀentlig konst bör fortsätta beredas plats i
Kronan på oﬀentliga platser. Befintliga verk
kan omplaceras i de fall de inte är platsspecifika till nya lägen.

Service
Skola och förskola
Idag drivs en Ur- och skurförskola med 2 avdelningar i programområdets sydvästra delen i
byggnad A4.
En ny förskola, ”Spiran” med 5-6 avdelningar
byggs i sydöstra delen av programområdet och
beräknas vara i bruk till hösten 2012.
Idag utformas nya förskolor vanligtvis så flexibelt att de relativt enkelt också ska kunna nyttjas
som skola, beroende på behovet i stadsdelen.
Spirans förskola förväntas klara områdets
behov av skolbarnomsorg fram till 2016. Det
finns utrymme inom gällande detaljplan för en
utbyggnad av skolverksamheten för ytterligare
150 barn.
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.

Särskilda boenden
Gruppbostäder
Socialförvaltningen bedömer att nya gruppbostäder behöver byggas tidigast efter 2016 i Luleå.
Vård- och omsorgsboende
Socialförvaltningen ser inte att det behövs fler
planer för vård- och omsorgsboende (tidigare
äldreboenden m fl beteckningar) inom de
närmaste åren. På längre sikt kan det dock inte
uteslutas att det kan finnas behov även inom
Kronan för denna typ av bostäder.

Skola och fritidsområde bör samlokaliseras. Tidigare mark som planlagts för förskola/skola (grå) rymmer förskola och
skola upp t o m åk 3. På sikt kan skola för upp till åk 6 behöva byggas och då behövs ytterligare mark (rött).

Trygghetsboenden
Trygghetsboenden byggs av privata aktörer och
motsvarar egentligen det som tidigare kallades
servicehus. Den som bor i ett trygghetsboende
är äldre, men klarar att bo själv med eller utan
hjälp av hemtjänst.
Kronan är fullt utbyggd en ny stadsdel. Ett
viktigt planeringsmål är att man ska kunna bo
i sin stadsdel under hela livet. TrygghetsboenProgram Kulturbyn 12

den kommer därför troligen behövas inom det
framtida Kronan.
Detaljplanläggning för särskilda boenden
Särskilda boenden bedöms inte vara vårdverksamhet. I programmet bedöms därför den
generella beteckningen ”bostäder” även kunna
omfatta särskilda boenden.
Skolor, förskolor, idrottsområden och annan service runt
Kronan.
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Fritid och rekreation
Föreningar
Flera föreningar är verksamma inom Kulturbyn. Kulturbyns profil som ett område som
även erbjuder lokaler för verksamheter med
lägre betalningsförmåga ger föreningarna möjligheter att verka inom Kulturbyn.

Lek, rekreation och sport
Idrottsområde
Fritidsförvaltningen ser ett behov av en näridrottsplats i området för spontana och organiserade boll- och isaktiviteter för barn 6 - 12 år.
2
Ytbehovet bedöms till 5000 - 7000 m av fritidsförvaltningen.
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.
Sammanlagt föreslås att en tomt om ca 10 000
m2 avsatts i anslutning till skolområdet för fritidsaktiviteter. Läget underlättar ett samutnyttjande av idrottsanläggningen mellan skolan och
föreningar, se bild på s. 12.
Närmaste idrottsanläggning för organiserade
aktivitieter finns på Skogsvallen, Bergviken.
Där kommer också närmaste fullstora bollplan
att finnas. Avståndet mellan Kronans skolområde och Skogsvallen är ca 2100 m för fotgängare
och cyklister.

Längdåkning
Sedan tidigare finns i detaljplan för Kronanbacken avsatt utrymme för skidspår i anslutning till planerad cykelväg. Detta anslutningsspår bör byggas i takt med att behovet ökar, t ex för
skolan.
En ny skidstadion anläggs just nu på Ormberget.
Den nya stadion innebär att skidspåren på Lulsundsberget ersätts av skidspår på Hertsöberget.
En värmestuga som ska ersätta Furuparksskolans värmestuga på Kronanbacken, föreslås
lokaliseras i anslutning till, alternativ lokaliseras i byggnaden E1.
Lek
Det behöver reserveras plats för en kommunal
lekplats. Lekplatser är också mötesplatser, både
för barn och vuxna. En lekplats bör därför finnas i ett centralt läge i Kronan, lätt att nå för alla
invånare.
Promenadstråk
Det finns flera utbyggda promenad- och cykelstråk runt och inom Kronan. För Kronans
omvandling är det väsentligt att promenadstråk
inom området kopplas samman med t ex promenadstråken runt Björkskata- och Skurholmsfjärden, samt mot Ormberget.
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IDROTT

FÖRSKOLA

I detaljplanen för Kronanbackens bostadsområde finns
anvisat plats för anslutningsspår från förskola och framtida
idrottsområde till Ormbergets skidspår.

Rekommendationer
• Områden för särskilda boenden, trygghetsboenden m fl särskilda boenden kan inarbetas i
framtida detaljplaner vid behov i områden som
avsätts för bostadsändamål
• Ett område för idrott reserveras i anslutning
till skolan. Idrottsområdet kan på så vis enkelt
nyttjas både av skolan och för fritidsändamål,
utanför skoltid.
• Mark för framtida utbyggnad av skolan bör reserveras i anslutning till den nybyggda Spirans
förskola. Utbyggnadsbehovet är bedömt att säkerställa en framtida möjlighet att utöka Spiran till en
skola omfattande åk 1-6.
• Närliggande skogspartier mellan Kronandalen
och Kronanbacken används idag av skolan för
undervisning och som strövområde. Området
bör bevaras i huvudsak.
• Fritidsanläggningar lokaliseras och disponeras så att anläggningar kan samutnyttjas med
skolan.
• Genomgående grönstruktur. Koppling mellan
Kronanbacken, Kronandalen, Lulsundsberget
och Ormberget gynnar både skola och motionärer.
• Skidspår finns i detaljplan för Kronanbacken.
Detta anslutningsspår kvarstår.
• Kommunal lekplats ska finnas inom Kronan.
• Kronan ska anslutas till befintliga gångstråk.

Gång- och cykelförbindelser behövs från Kronan till gångvägarna runt innerfjärdarna (övre bilden) och till badplatsen vid Lulsundet (nedre bilden).
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Arbetsplatser och industrier
Verksamheter inom Kronan 1:1
Kronan 1:1 ägs av Luleå kommun. Förvaltningen av fastigheten Kronan 1:1 och verksamheten
inom Kulturbyn Kronan sker idag genom Luleå
kommun, tekniska förvaltningen. Inom Kronan
1:1 finns knappt 30 000 m2 uthyrningsbar yta.
Användningen av de uthyrda lokalerna fördelas ungefärligen enligt följande:
Kultur (konst, teater, film m m),
Kultur och aktiviteter för barn
och ungdomar
Miljö/ekologi
Utbildning/information/media
Förråd
Övrigt

20%

8%
28%
10%
34%
Luleå kommun utreder en flytt av ÅVC.

Hyrorna inom Kulturbyn är inte marknadshyror utan subventionerade för att ge förutsättningar för de verksamheter som Kulturbyn
Kronan har i uppdrag att arbeta med.
Det finns idag 130 individuella hyresgäster
inom Kronan 1:1.
Kulturbyn får fortsätta bedriva sin verksamhet
inom Kronan 1:1 under en övergångsperiod
efter ett eventuellt fastighetsförvärv.
Återvinningscentralen (ÅVC)
Återvinningscentralen är en verksamhet som
drivs av tekniska förvaltningen med syfte att
underlätta för Lulebor att sortera och lämna
avfall.
Återvinningscentralen på Kronan har funnits

sedan 1998. Här kan hushållen lämna grovavfall, trädgårdsavfall, elektronik, vitvaror samt
farligt avfall (kemikalier, färgrester, lysrör, olja
m m).
Verksamheten ger upphov av utsläpp till luft
samt trafikbuller i samband med transporter
till och från anläggningen. Transporter sker i
huvudsak när återvinningscentralen är öppen.
Mätningar som gjorts inom området visar att
verksamheten genererar bullernivåer understigande gränsvärden för externt industribuller.
Verksamheten är tillståndspliktig på grund av
mellanlagring av mellanlagring av både icke
farligt och farligt avfall. I tillståndet för verk-
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samheten anges regler och restriktioner för
verksamheten för att den ska ske på ett miljösäkert sätt.
Återvinningsmarknaden (ÅVM)
ÅVM är en verksamhet i arbetsmarknadsförvaltningens regi. ÅVC och ÅVM är samlokaliserade för att underlätta återvinning och återbruk.
Den som lämnar avfall kan samtidigt lämna
saker som kan säljas vidare, t ex byggnadsmaterial. En framtida flytt av ÅVC innebär därför
också att ÅVM kommer att flytta, eftersom verksamheterna drar nytta av varandra.

Återvinningsstation
Det finns idag en återvinningsstation för glas,
tidningar och så vidare på Kronan. Behovet av
en sådan station kommer att öka i framtiden
med ökad bebyggelse.

Björkskatan 7:12
Luleå energi har en fördelningsstation som
kommer att finnas kvar på platsen för lång tid
framåt. Anläggningen kan behöva utökas i
framtiden.

som arbetar med bl a VA-ledningar, vattenmätning,
gatu- och trafikanordningar och lokalvård. Där finns
också lastbilar, hjullastare, förråd och verkstad med
tillhörande utomhuslager m m. Bränsle förvaras i
tank ovan jord inom kvarteret.

Övriga verksamheter

En fördelningsanläggning kan ge upphov till
två typer av störningar: buller och magnetfält.

I samband med att en flytt av ÅVC och ÅVM
utreds har kommunen också diskuterat en omlokalisering av Logementets verksamhet. Något
beslut om att flytta Logementets verksamhet
har inte fattats.

Gasverket 1
AGA AB har tillstånd för att lagra farliga ämnen inom sin fastighet Gasverket 1. Explosioner
och andra risker som finns med lagring av acetylen m fl gaser gör att verksamheten kräver ett
riskavstånd om 300 m som skydd vid olyckor.
Verksamheten håller på att avvecklas. Kommunen bedömer att fastigheten Gasverket 1
behöver planläggas för ny verksamhet för att
säkerställa att inte farlig verksamhet bedrivs i
framtiden inom fastigheten.

För buller tillämpas riktvärden för industribuller. För magnetfält finns riktvärden som ska
tillämpas vid detaljplaneringen. För detaljerad
beskrivning: se avsnitt om miljö i detta dokument.
Logementet 1
Logementet 1 används som arbetsplats för personal inom kommunens tekniska förvaltning.
Logementet är arbetsplats för ca 85 personer

Fördelningsstationen fyller en viktig funktion för strömförsörjningen och kommer att bli kvar på nuvarande plats.
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Rekommendationer
• Befintliga verksamheter är en stor tillgång inför framtida förändringar genom att verksamheter, människor och en identitet redan finns
i området. Befintliga verksamheter beaktas i
fortsatta planarbetet
• Huvuddelen av verksamheterna innebär inte
några planmässiga hinder för att bygga vare
sig nya bostäder, kontor eller service inom
Kronan.
• Avveckling och flytt av vissa verksamheter är
en förutsättning för omvandling av Kronan till
bostäder och annan känslig markanvändning.
• Stadion Kronan, samt AGA Gas håller på att
flytta från Kronan.
• Återvinningscentralen och Återvinningsmarknaden utreds för flytt från Kronan.
• Fördelningsstationen Björkskatan 7:12 blir
kvar.
• En återvinningsstation behövs även i framtiden
inom Kronan för de boendes möjlighet till bekväm
återvinning av papper, glas, kartong och andra
förpackningar.

Trafik
Ett nät i behov av upprustning
Idag trafikeras området från Kronbacksvägen
via Kompanivägen och Regementsvägen. Flera
av gatorna bedöms ha för låg standard idag för
att fylla behoven i ett om- och utbyggt Kronan.
I FÖP Kronan anges att givna stråk för gator
ska fortsätta användas. Behov finns av att skapa
utrymme för gående och cyklister, samt att
rusta upp flera av gatorna så att de uppfyller
standarden för allmänna gator.

Trafikplanering på fyra ben
Den ursprungliga förbindelsen mellan LV 7
och resten av staden var en enda entré. Detta
är idealiskt för försvarets behov där man vill
kontrollera alla som passerar in och ut ur ett
område.
Städer bygger däremot alltid på att det finns flera möjligheter att ta sig in i och genom ett område. Genomströmning av människor skapar
stadsliv och förutsättningar för verksamheter.
Kronan har idag tre infarter. I framtiden bör
dock möjligheten att skapa ett fjärde ben tillkomma. Den här förbindelsen innebär en ny,
gen, flack förbindelse för cyklister och fotgängare mot stan. Den ger också biltrafiken en större
närhet till centrum.
För att åstadkomma ett fjärde ben krävs att delar av Logementet tas i anspråk. Ett fjärde ben
är därför något som kan skapas först på sikt, i
samband med att verksamheten avvecklas eller
genomgår större förändringar. Fram till dess

Nybyggd infart från nordost till Kronandalen med kantstensbunden gång- och cykelväg.

nås Kronan via sina infarter från Kronanvägen i
norr, Kronbacksvägen och från Armévägen.

Gång- och cykeltrafik
Fotgängare och cyklister är känsliga för omvägar och kraftiga lutningar. Cykelvägen längs
Kronbacksvägen är idag brant. Tillgängligheten
och bekvämligheten längs denna är därför inte
fullgod.
Inom Kronan har gång- och cykelnätet, i den
mån det finns, en låg standard.
Gång- och cykelvägnätet ska idealt utformas så
att det bildar ett relativt finmaskigt nät. Då blir
det närmast och bekvämast att välja att röra sig
till fots eller per cykel. Ett bra gång- och cykelnät
är en viktig del av ett hållbart stadsbyggande.
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Korsningar mellan gc- och biltrafik kommer
att ske i plan inom Kronan. Korsningarna kan
utformas så att trafikhastigheten dämpas till 30
km/h för att uppnå hög trafiksäkerhet.
För att korsa Bensbyvägen och Svartöleden på
ett säkert sätt krävs troligen planskilda korsningar. Korsningen under Kronbacks- och
Svartöleden är inte bra eftersom den är trång,
har dålig sikt och tvära svängar.
Underfarten mellan Kronan och Lulsundet i
norr kan behöva kompletteras med ytterligare
en underfart eller bro vid logementet om ett
fjärde ben kommer till stånd.

Trafiksäkerhet och framkomlighet
Bensbyvägen är den enda transportvägen mel-

lan t ex hamnen och E4 utan begränsningar
i höjd för fordon. Det är därför olämpligt att
bygga gång-, cykel- eller andra broar som
begränsar höjden. Fri höjd för fordonstrafik är
4,50 m.
Svartöleden är mycket bred. Svartöleden skulle
enligt kommunens bedömning kunna smalnas av utan att det vare sig behöver försämra
kapaciteten eller framkomligheten på leden nu
eller i framtiden. Men eftersom Svartöleden är
av riksintresse för transporter måste frågan om
Svartöledens framtida utformning lösas i samverkan med berörda statliga myndigheter.

12 m gaturum

12 m gaturum

2m gång

6,5m körbana

0,5 m lyse

3m
gc-bana

6 m förgårdsmark

1,5 m
svackdike

12 m gaturum

6,5m körbana

2m
2m
6 m förgårdsmark
p-plats gång/grönremsa

12 m gaturum

Trafikprognos
Tekniska förvaltningen har gjort en trafikprognos för situationen år 2020 på Bensby- Svartöoch Kronbacksvägen.
Trafikprognosen förutspår en relativt kraftig
ökning av trafiken på Bensbyvägen - från 10000
fordon/årsmedeldygn till 16000 f/åmd. Ökningen beror på att bl a bostadsområdet Hällbacken
kommer att byggas ut och att även befolkningen i Bensbyn förväntas öka.
Svartövägen kommer också få en ökad trafik,
dock inte lika kraftig som för Bensbyvägen.

Kollektivtrafik
Två busslinjer går idag genom Kulturbyn med
en turtäthet på mellan 20 - 60 min på vardagar. Området har begränsad tillgång till kollektivtrafik under lördagar och under söndagar
saknas det helt. Med fler invånare ökar förutsättningarna för tätare busstrafik.

1,5 m
gång

6,5m körbana

2m
0,5 m 1,5 m
p-plats lyse gång

6 m förgårdsmark 1,5 m
gång

6,5m körbana

2m
p-plats

2m
gång

6 m förgårdsmark

Exempel på hur en lokalgata om 12 meter kan utformas. Det upplevda gaturummet blir dubbelt så brett om husen placeras en bit från gatan än om de står i liv med gatan.

Genomgående gator är en förutsättning för
eﬀektiv busstrafik. Gator med plats för buss
måste planeras inom Kronan.

Linbana
En utredning om möjligheterna att bygga en
linbana mellan Ormberget - Kulturbyn - Centrum pågår på uppdrag av kommunstyrelsen
under hösten 2011.
En linbana innebär att mängden byggbar mark
minskas inom området.
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Utformning av gator
Gatorna inom Kulturbyn bör utformas som lokalgator för låga hastigheter och med blandad
trafik.
Det kan innebära att man väljer gatusektioner
med trottoarer eller separat gång- och cykelväg.
Det kan också vara aktuellt att bygga gångfartsgator där all biltrafik ska ske på gåendes villkor, parkering inte är tillåten och biltrafiken ska
väja för gående. Den senare lösningen är bara
lämplig för lågtrafikerade gator.

Detaljplanen för Lulsundsberget innebär en
ny anslutning och en gatukorsning som kan
behöva ses över inför en utbyggnad av bebyggelse i Kronandalen. Inför utformningen av
gator i detalj behöver denna korsningsutformning belysas särskilt.

15 m gaturum
15 m gaturum

Parkeringstal
Utgångspunkten för all kommunal planering är
att behovet av parkeringar ska lösas inom den
egna fastigheten.

3,5 m
6,5m körbana
gång cykel

2m
träd

3m
gång cykel

1,5 m 2 m
6,5m körbana
2m
3 m gc
gång träd o hållplats
hållplats o p-plats

15 m gaturum

15 m gaturum

Kommunen föreskriver hur stort antal parkeringar som ska finnas i olika områden. Följande
antal anges i kommunens fördjupade översiktsplan för tätorten:
Område

Boende

Besökande

Totalt

Centrum

0,8

0,1

0,9

Östermalm

0,9

0,1

1,0

Övriga
stadsdelar,
byar m m

1,5

Småhus

2,0

1,5 m 2 m
gång p-plats

6,5m körbana

2m
3m
p-plats gång cykel

1,5 m 2 m
gång p-plats

6,5m körbana

2m
3m
p-plats gång cykel

Gatusektoner, exempel på vad som ryms med 12 resp 15 m gaturum. Upplevt rum styrs också av var husen placeras i
förhållande till gatan. Gatornas utformning ska bearbetas i nästa planeringsskede.

För Kronan skulle med kommunens rekommendationer krävas 1,5 parkeringar/lägenhet.

mendation större än 1 plats/lägenhet, men att
tal på upp till 1,5 kan vara nödvändigt.

För verksamheter och detaljhandel finns parkeringstal för centrum och för externhandel. I
övrigt finns inte några rekommendationer.

För verksamheter kan en tumregel ändå vara
att tillämpa samma siﬀror som för centrum. Det
innebär:

Med hänsyn till det centrala läget kan man
dock diskutera om det inte kan vara rimligt
med ett något lägre parkeringstal. En särskild
parkeringsutredning bör göras. Utgångspunkten för en sådan utredning bör vara en rekom-

• 22 parkeringar/ 1000 m2 BTA för kontor
• 37 parkeringar/1000 m2 BTA för detaljhandel
Siﬀrorna avser inklusive besöksparkeringar.
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Lokalbuss linje 8 och linje 6 trafikerar Kronan idag.

Rekommendation
• På sikt möjliggörs fyra entréer till Kronan.
Idag finns tre entréer till Kronan. Den fjärde
anslutningen förutsätter att del av kvarteret
Logementet kan tas i anspråk. Det sk ”fjärde
benet” behövs bl a för att inte trafiken ska öka på
Kronbacksvägen.
• Gaturum utförs med 12 resp 15 meters bredd.
Körbanans bredd utförs så att busstrafik ryms
på de bredaste gatorna.
• Det bör göras en separat parkeringsutredning
för Kronan. En sådan utredning kan innebära
att rekommendationen om 1,5 parkeringar/lgh
kan minskas något.
• En möjlig utbyggnad av linbana inom Kronan
behandlas inte i det här programmet.
• Gång- och cykelförbindelserna över Bensbyresp Svartövägen behöver förbättras.
• Väl fungerande och utformade gatuförbindelser mellan bostadsområdena inom Kronan och
övriga stadsdelar förbättrar förutsättningarna
för en väl fungerande lokalbusstrafik
Illustrationen redovisar med röd färg LLT:s befintliga bushållplatser, grönt redovisar de redan planerade hållplatserna och
gula skyltar visar förslag till nya hållplatser i Kronan.
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Teknisk försörjning
Dagvatten
Dagvatten (regn och snö) hanteras i ett separat
nät, skilt från avloppssystemet. Dagvatten förs
till närmaste större vattendrag. Inom Kronan förs
vattnet till Björkskata- eller Skurholmsfjärden.
Utbyggnad av ett område innebär normalt att
andelen hårdgjorda ytor ökar. Det innebär i sin
tur att flödena av dagvatten ökar vid regn, eftersom inget bromsar vattnets färd. Flödes-toppar
kan innebära problem med lokala översvämningar på t ex gator när dagvattenledningarna
inte räcker till. Det kan också innebära att föroreningar sköljs ut i angränsande vattendrag.
För att hantera flödestopparna måste man inrikta sig på fördröjning av vatten och/ eller ökad
kapacitet i rörledningarna inom och utanför
Kronan. Kommunen bedömer att ytterligare
fördröjningsdammar kommer att behövas.

kan det vara aktuellt att flytta dagvattenledningen längre från badplatsen vid Lulsundet än
nuvarande läge.

Vatten och avlopp
Inom Kulturbyn finns ett VA-nät som Luleå
kommun fastigheter ansvarar för. Före exploatering ska statusen på befintligt nät bedömas
genom filmning.
VA-nätets kapacitet är idag begränsad. En
utökad VA-kapacitet är en förutsättning för en
fortsatt utbyggnad inom Kronan.
Huvudregeln för detaljplanelagda områden
är att kommunens VA-avdelning ansvarar för
VA-ledningar inom detaljplanelagda allmänna
platser. Ledningar inom planlagd kvartersmark
ansvarar fastighetsägaren för där inte annat
avtalats.

Värme
Fjärrvärme är utbyggt inom programområdet.
Det finns en fjärrvärmecentral som försörjer ett
sk sekundärnät till samtliga byggnader. Fjärrvärmeledningarna förvaltas idag av Luleå kommun fastigheter.
Om man i framtiden vill överföra ansvaret för
fjärrvärmen till Luleå energi kan detta antingen
ske genom att Luleå energi AB övertar befintligt nät eller ersätter det med ett nytt primärnät
med fjärrvärmecentraler i respektive byggnad.
Kostnader i samband med en sådan förändring
regleras genom avtal mellan parterna.

El
Det finns troligen samma behov av att rusta
upp elnätet som för VA- och fjärrvärmenätet.

För mark inom Kulturbyn rekommenderas
att fördröjning av dagvatten sker inom eller i
direkt anslutning till kvartersmark. Här kan
befintliga diken vara en tillgång om de omgestaltas för att också fördröja vattnet. Ytterligare åtgärder kan vara att begränsa andelen
hårdgjord yta inom kvartersmark, att använda
sedumtak och liknande åtgärder.
Omfattningen av åtgärder måste bedömas utifrån markanvändningen i ett större område och
görs i detaljplaneringen då beräkningarna för
vattenflöden kan göras mer exakta.
I samband med förändringar av dagvattennätet

Fördröjningsdammar för dagvatten vid Bensbyvägen. Dammarna bromsar upp dagvattnet på dess färd till Björkskatafjärden. Ytterligare dammar kommer behövas inom Kronandalen för att hantera dagvattnet.
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Dagvatten från
Kronanbacken etapp 2
fördröjs i ett förbättrat
vägdike med terrassering

VA med självfallssystem
VA till Burströmska
VA mot Bredviken
VA till P5, Lulsundskanalen
Mark- och ytvattnets strömriktning

Vattendelare

Område som kan
anslutas åt flera håll

P5

Behov av fördröjning
av dagvatten och av
effektiv avvattning

Principiell skiss för VA-utbyggnad.
Inom Kronan behöver ett nytt system
för vatten
avlopp
byggas
Principer
föroch
vattenoch
ut.avlopp
Bilden inom
visar hur
ett
självfallssysKronan
tem
kan byggas upp. 2011-09-20
Stadsbyggnadskontoret
1:5 000
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Miljökvalitetsnormer
Det finns fastställda miljökvalitetsnormer för
grund- och ytvattenförekomster. Kommunen
ansvarar för att miljökvalitetsnormen följs.
Miljökvalitetsnormerna för vatten består av
kemiska och ekologiska normer.
Inom Kronan kan en urbanisering innebära
sänkta grundvattennivåer. Det behöver dock
inte innebära någon påverkan på den kemiska
kvaliteten på grundvattnet. Grundvattnet kommer att strömma på samma sätt och till samma
recipient som innan området blivit bebyggt.
Dagvattnet inom Kronan förs till Björkskatarespektive Skurholmsfjärden. Planerade åtgärder med fördröjningsdammar m m inom Kronan är till för att minska riskerna för att olika
ämnen sköljs ut i fjärdarna vid flödestoppar.
Det bedöms vara positivt för vattenkvaliteten i
fjärdarna.
Långsiktigt är målet att dagvattensystemet inte
enbart ska lösa kvantitetsproblem, utan att
också dagvattenhanteringen ska kunna bidra
till förbättrad vattenkvalitet i Innerfjärdarna.
Idag är mycket okänt om status och lämpliga
åtgärder i för att stärka vattenkvaliteten i Innerfjärdarna. Utformningen av dagvattensystemet
kräver därför ytterligare utredningar.

Fördröjning och transport av dagvatten kan utformas på
en rad olika sätt. En genomtänkt utformning kan också
bidra till försköning av stadsdelen och förbättring av vattenkvaliteten.
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Rekommendation
• En vattenbalans bör upprättas för planerad och
befintlig bebyggelse. En vattenbalans är underlag för hur ett dagvattensystem ska dimensioneras i området, och är nödvändigt för att t ex
bedöma storleksbehov av dammar, behov av
reglering för andel hårdgjorda ytor och mycket
mer.
• Fram tills ett nytt ledningsstråk etableras
är VA-kapaciteten begränsad i området. En
utökad VA-kapacitet är en förutsättning för en
fortsatt utbyggnad av Kronan.
• VA-utredning för ökad kapacitet måste ske
så snart som möjligt om Kronan ska kunna
omvandlas.

Miljö
Hälsa och säkerhet
Verksamheter med riskavstånd
AGA Gas har tillstånd för att förvara explosiva
och farliga ämnen. Bedömt riskavstånd är 300
m från fastigheten Gasverket 1. Verksamheten
håller på att avvecklas. Kommunen behöver
säkerställa att inte ny riskverksamhet tillkommer på platsen med hänsyn till nya bostäder på
Lulsundsberget.
Stadion Kronan flyttar skytteverksamheten till
Ormberget säsongen 2012-2013.
Återvinningscentralen har ett bedömt skyddsavstånd om 200 m. Återvinningscentralen
måste därför flyttas om huvuddelen av Kronan
ska kunna användas för t ex bostäder. Kommunen har beslutat att flytta verksamheten till
annan plats. Utredning om ny placering pågår.
Logementet förvarar bl a bränsle inom sin
fastighet. Detta är en risk i området som också
kräver skyddsavstånd till känsliga verksamheter eller åtgärder i framtiden.
KKV, konstnärernas kollektivverkstad, arbetar bland
annat med sten och brons. Det kan ge upphov till
både buller och brandlukt i samband med skulpturproduktion. Bedömt riskavstånd är 50 m.
Ref: Riskanalys Kronan
Transportleder
Svartöleden är transportled för farligt gods.

Svartöleden är transportled för farligt gods och är en bullerkälla. Förvaring av explosiva ämnen hos AGA Gas AB är en
potentiell säkerhetsrisk.

Elektromagnetiska fält
Kraftledningar och andra anläggningar för
kraftöverföring genererar magnetfält. Risker
för människors hälsa med elektromagnetiska
fält har diskuterats under många år. Framförallt
har man varit orolig över en ökad cancerrisk
för den som utsätts för elektromagnetiska fält.
Forskningen har visat en viss ökad risk för
leukemi i befolkningsgrupper som utsätts för
mer än 0,4mT, men det har inte gått att påvisa
att strålning under 0,4mT innebär en hälsorisk
för människor. I korthet gäller att risken är liten
och främst gäller barn. Ett riktvärde tillämpas
om maximalt 0,2mT.
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En källa till elektromagnetiska fält inom området är fördelningsanläggningen på Björkskatan
7:12. Frågan om påverkan och skyddsavstånd
till denna anläggning ska behandlas när en ny
detaljplan upprättas för området.

Buller
Bullersituationen på Kronan
En bullerutredning har gjorts på Kronan baserad på tekniska förvaltningens trafikprognos.
De vägar som bedöms vara väsentliga bullerkällor i området är Kronbacksvägen, Svartövägen och Bensbyvägen. Buller har både räknats
för maximal och ekvivalent bullernivå på två
olika höjder över marken. Bullret ökar längre
upp från marken eftersom markens dämpning
avtar. Det bullrar alltså något mindre närmast
markytan än längre upp.
Allmänt sett kan man säga att bebyggelse på
Lulsundsberget måste ske med hänsyn till bullersituationen.
Befintliga bostäder längs Bensbyvägen i kv
Luftvärnet är bullerutsatta. Nivåerna ligger
dock inte över 65 dB(A) vid den mest utsatta
fasaden. Riktvärdet för befintlig bebyggelse
klaras därför i kvarteret Luftvärnet.
Avvägningar, avsteg och möjliga åtgärder
Det finns ett stort intresse av att bygga ytterligare bostäder på Lulsundsberget. Hänsyn
måste tas till bullersituationen när nya bostäder
planeras.
Inomhusriktvärdena för buller kan så gott som
alltid klaras i nybyggda bostäder i bullriga
miljöer. Problemet är att uppnå bullerskyddade
uteplatser i lämpliga lägen.
Byggnader skyddar varandra från buller. Ny
bebyggelse kommer i många fall förbättra situationen för dem som ligger bakom de hus som är
närmast bullerkällan.

Trafikbuller
Område

Ekvivalent ljudnivå
dB(A) Utom-/inomhus

Ljudnivå
max dB(A)

Bostäder, nya

55/30

45/45

Bostäder, befintliga 65/30

45

Arbetslokaler

65/40

-

Rekreationsområden i tätort

55/-

-

Friluftsområden

40/-

Det är teoretiskt sett möjligt att bygga bullerplank längs
Svartövägen. I praktiken måste dock planken bli så höga
för att få effekt att de blir både dyra och svåra att bygga.

Industribuller
Område

Ljudnivå dB(A) ekvivalent dagtid/
nattetid

Bostäder, nya

50/40

Bullerriktvärden enligt FÖP Luleå tätort och övriga kommunala styrdokument. Riktvärden är planeringsmål som är
styrande för utformning av detaljplaner.

För att kunna utnyttja Lulsundsbergets sydvästsluttning måste bebyggelsen utformas så
att den skärmar av buller på ett sådant sätt att
riktvärden klaras. För de mest bullerutsatta
bostäderna måste krav ställas på att t ex ha
dubbla uteplatser, varav en på tyst sida, samt
att lägenheter är genomgående.

Bebyggelse är en effektiv bullerskärm för bakomliggande
hus.

För området Kronandalen, längs Bensbyvägen,
bör ny verksamhetsbebyggelse kunna ge ett
skydd från buller för dalgångens inre delar.
För kvarteret Luftvärnets bostäder klaras
riktvärdet om en genomsnittlig ljudnivå om
65 dB(A). Frågan om eventuella bullerskyddsåtgärder får hanteras i framtida bullersaneringsprogram.
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Nästa sida: Beräknad bullersituation år 2020 utifrån Tekniska förvaltningens trafikprognos. Bullret är beräknat för
en höjd om 2 m över mark. Infälld bild visar effekten av ny
bebyggelse på bullersituationen. En tyst sida kan skapas
även i mer bullriga miljöer.
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Förorenad mark
Eftersom Kronan är gammalt militärområde
har misstankar funnits om markföroreningar.
Föroreningarna kan både vara en följd av skytteverksamhet, men också utifrån andra möjliga
verksamheter som kan ha förekommit inom
LV7. Att hantera markföroreningar inom området hör till de stora miljöutmaningarna inom
Kronan. Markföroreningar har hanterats i flera
omgångar i området. I ”Visioner för Lulsundsberget” sammanställs kunskapsläget om föroreningar 2004. Sedan dess har två ytterligare
utredningar gjorts som sammanfattas nedan.
Skjutbanor och sanering
2005 gjordes en undersökning av skjutbanorna
inom Kronan. Undersökningen ledde sedan till
att dessa sanerades för att klara krav för känslig
markanvändning, dvs även bostäder. Arbetet
omfattade inte att utreda förorenade områden
generellt inom Kronan, utan avgränsades till att
omfatta skjutbanorna.
Kontrollplan och protokoll finns för dessa saneringar.
Översiktlig markundersökning
2009 gjordes en ny översiktlig miljöundersökning. I tio provpunkter analyserades förekomsten av 220 olika föroreningar.
Inom Kronan har marken fyllts ut med okända
massor. Avsikten med provtagningen var bland
annat att undersöka vad dessa massor innehåller. Stora delar av skogs- och naturmark undantogs från provtagningen då det bedömdes

mindre sannolikt att hitta föroreningar i dessa
områden.

gärder. När en ansvarig finns är det denna som
bekostar och genomför efterbehandlingen.

För den stora huvuddelen av analyserade ämnen detekterades inte några föroreningar.

Enligt miljöbalken är det i första hand verksamhetsutövaren som är skyldig att göra undersökningar och bekosta efterbehandlingsåtgärder.

I provpunkt 1 hittades PAH:er, flyktiga aromatiska kolväten.
I provpunkt 6 hittades DDT, PAH och bly.
Krom hittades slumpmässigt över området i
alla prov, något som kanske kan förklaras med
att föroreningen kommit dit i fyllnadsmassor
som lagts ut.
Sammanfattningsvis gav den översiktliga miljöundersökningen att marken inte är olämplig för
känslig markanvändning inom planområdet.
Halterna av arsenik, antimon, barium, beryllium, kadmium, kobolt, koppar, nickel, vanadin
är under gränsvärdena och/eller och klassas
som mycket låg eller medelnivå.
Men förekomsten av bly i prov 6 är över riktvärdet även för mindre känslig markanvändning. Föroreningen klassas som allvarlig enligt
SNV 4918. Här måste fördjupade undersökningar och troligen även saneringar föregå en
ändrad markanvändning, oavsett vilken ny
användning som avses.
Ansvars- och kostnadsfördelning
En av miljöbalkens grundläggande principer
är att förorenaren ska bekosta saneringar. Med
detta som utgångspunkt utreds vem eller vilka
som orsakat föroreningsskadorna för att därefter påbörja undersökningar och vid behov åt-
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I andra hand kan ansvaret finnas hos fastighetsägaren. När det saknas någon som är ansvarig
enligt lagen, finns en möjlighet att staten kan
gå in och betala för efterbehandlingen av det
förorenade området.
Inom Kronan finns en skjutbana som är anlagd
efter att försvaret upphört med sin verksamhet.
Det är skidskyttebanan, för vilken i första hand
utövarna av skidskyttet är ansvariga för att
sanera anläggningen, och i andra hand blir det
fastighetsägarens ansvar att sanera området.
Vem som orsakat övriga föroreningar måste utredas så att kostnads- och saneringsansvar förs
till rätt organisation.
Källa: Naturvårdsverket

Rekommendationer
• För att kunna ändra markanvändning till
känsligare verksamheter som bostäder, skola,
kontor m m måste vissa riskverksamheter
flyttas eller åtgärder vidtas. AGA och ÅVC ska
flytta från området. Eventuella åtgärder vid
Logementet får utredas i framtida detaljplaner.
• Fördelningsstationen Björkskatan 7:12 blir
kvar. Det behövs en utredning om vilka störningar den kan orsaka och lämpliga avstånd i
samband med planläggning.
• Svartöleden är transportled för farligt gods.
Säkerhetsavstånd rekommenderas.
• Riktvärden för buller antagna i kommunens
FÖP tätorten för bostäder och andra verksamheter ska uppnås i ny bebyggelse.
• Markföroreningarna inom området utgör det
största miljöproblemet inom Kronan. Föroreningarna måste utredas och åtgärdas vidare i
det fortsatta planarbetet.
• Dagvattenhanteringen inom Kronan får inte
innebära en försämrad vattenkvalitet i Björkskatafjärden. Möjliga åtgärder för bättre vatten är t ex: fördröjning av dagvatten, rening
genom växtmaterial i dammar och krav på
oljeavskiljare på parkeringsytor.

Provpunkter för markföroreningar 2009. Förekomsten av PAH, DDT och bly måste utredas noggrannare.
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Programskisser
Exploateringsmöjligheter
Kronandalen
I Kronandalen finns huvuddelen av den exploateringsbara marken. Kronandalen omfattar 18
ha mark. Området har goda förutsättningar för
att rymma bostäder, service, handel och verksamheter. Området behöver få gemensamma
grönområden som också kan rymma fördröjningsdammar för dagvatten, lekplatser och
öppna grönytor för vistelse och rekreation.
Området bör få en hög och stadsmässig exploatering som understödjer att Kronandalen inte
bara blir en resurs för dem som bor där, utan att
också kringliggande bostadsområde får nytta
av området.

Lulsundsberget
Lulsundsberget är brant och har några områden med fin hällmark och fin skog som bör
bevaras för rekreation. Det grönmarkerade
området omfattar 13,5 ha mark.
På bergets sydvästsluttning finns ett utrymme
för förtätning med fin utsikt mot Skurholmsfjärden och ett centralt läge i Luleå. På nordvästsluttningen är det tänkbart att på sikt
komplettera med ytterligare bebyggelse, givet
att man kan uppnå godtagbara gatulösningar i
den sluttande terrängen.
Nordostsluttningen bedöms inte vara en bra
plats för bebyggelse. Området bör sparas för
bl a närrekreation.

Sammantaget innebär detta att den möjliga
ytterligare exploateringen på Lulsundsberget
bedöms som låg. Området kommer i framtiden
att huvudsakligen vara grönområde, med vissa
nya bostadskvarter.

Kulturbyn
Inom Kulturbyn finns flera byggnader som bör
skyddas i detaljplan från rivning och förvansk-
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ning. I området finns utrymme för förtätning
med främst ytterligare verksamheter: kontor,
handel, skola och service. Visst inslag av bostäder är tänkbart.
Kulturbyn omfattar 8,5 hektar. Området bedöms tåla en hög exploateringsgrad. Ny bebyggelse bör anpassas till befintlig bebyggelses
utseende och karaktär.

Längs Bensbyvägen
Området längs Bensbyvägen är bullerutsatt. Marken är med hänsyn till närheten till en större väg och
bullersituationen lämplig för verksamheter, även
icke störande industri. Området omfattar ca 5 ha.

Kronanbacken, natur
Ett område avsätts som naturområde mellan Kronanbacken och Kronandalen eftersom
området har höga rekreationsvärden, inte minst
för skolan.

Allmänna platser
Gator
Gatunätet byggs ut med två bredder för gaturummen, 12 respektive 15 m. De bredaste
gaturummen reserveras för gator som bedöms
bli huvudstråk i stadsdelen. Ett antal korsningspunkter behöver studeras noggrannare i framtida planer, de markeras med ring i ritningen
ovan.

Gång- och cykelnät
Inom Kronan skapas ett gång- och cykelnät av
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nya gc-vägar i områdets bredaste gaturum samt
av gång- och cykelvägar inom parkområden.
Målet är ett finmaskigt och gent nät som underlättar för de oskyddade trafikanterna att ta sig
fram.
Gång- och cykelvägar förläggs så att de i huvudsak
ligger i gaturum och i anslutning till hus för att
uppnå största möjliga trygghet, samt i genast möjliga lägen för att underlätta bekvämligheten. Gångoch cykelvägar får en relativt flack lutning. Det ger
en god tillgänglighet även för rörelsehindrade.

Park och Natur
I Kronanadalen föreslås en ny stadsdelspark.
Parken ska rymma ytor för lek, spontanidrott
och fördröjning och avledning av dagvatten.
Vissa ytor bör kunna tjänstgöra som snöupplag
vintertid.
Parken bör utföras som ett genomgående stråk
i dalgången. Lokaliseringen är naturlig utifrån
vattenhanteringssynpunkt - det lägsta området
är också mest lämpligt för avledning av vatten
inom området.
I naturområdena på Lulsundsberget och i Kronandalen anläggs parkstråk, huvudsakligen på befintliga stigar. Parkstråk är gångvägar sommartid och
prepareras med skoter eller liknande vintertid för
att möjliggöra promenader, pulkaåkning, skidåkning m m.

Rums- och tidaspekter
Utbyggnad i etapper
Kronan kommer att byggas ut i etapper. Luleå
kommun och Vasallen bedömer att Kronan kan
exploateras med ca 100 bostäder om året.

Den centrala parken ska inrymma en
kommunal lekplats.

Lulsundskanalen, ett uppskattat promenadstråk som nytt
gång- och cykelnät ska sammankopplas med.
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Exploateringsgrad och användning
För att uppnå att Kronan kan upplevas som en
stad krävs att exploateringen inte är för liten.
Exploatering räknas i total byggd yta (BTA)/
kvartersyta. Olika typer av bebyggelse ger olika
exploateringsgrad. Exempel:
Användning

Typ av bebyggelse

Typisk exploateringsgrad

Bostäder

Villor

0,25

Rad+ kedjehus

0,3-0,4

Flerfamiljshus
3-5 våningar

0,5-1

Höghus 7-16 vån

1,5-2,4

Bost o lokal i
bottenvåning

4-6 vån

0,6-1,2

Kontor

4-6 vån

0,8-1,3

Industri

1-2 vån

0,25-0,35

Exempel på exploateringstal som använts för att bedöma
vad som kan rymmas inom Kronan. Exploateringstalen
baseras på genomförda projekt i Luleå.

Vad ryms inom Kronan?
Inom programområdet finns enligt stadsbyggnadskontoret utrymme för ytterligare 1200-1800
bostäder.
Bedömningen baseras på byggnader om bebyggelse om 2-6 våningar, varav 10% av bostäderna
är rad- eller kedjehus.
Dessutom finns utrymme för en betydande
utökning av verksamheter och service.
Exploateringsgraden är nära sammanlänkad

med krav på parkering. Enkelt uttryckt kan exploateringen oftast ökas när antal parkeringar
minskas per bostad/ m2 byggd yta.
Vill man uppnå en stadsdel med upp till 1800 bostäder måste parkering ske i parkeringsgarage eller
parkeringsdäck. Med enbart markparkering kan
mindre än 1000 bostäder byggas. Siﬀran förutsätter
alltså att eﬀektiva parkeringslösningar utförs inom
Kronan.

Tid
Med en utbyggnadstakt om ca 100 lgh/år innebär det att Kronan kommer att byggas ut under
två decennier.
Att ett område byggs ut under lång tid är i
grunden något positivt. Förutom att området
får en naturlig variation i bebyggelsen blir
också förutsättningarna för att olika generationer bor samtidigt i området bättre. Detta är två
positiva konsekvenser av en etappvis utbyggnad.
Till de negativa konsekvenserna hör att utbyggnaden blir svårare att detaljförutsäga. Det går
inte att 10 eller 20 år i förväg exakt bestämma
vad den färdiga stadsdelen kommer att innehålla.
Vissa saker bestäms dock tidigt i projektet och
ligger bestämt för mycket lång tid. Det är gator,
ledningsnät och annan infrastruktur. Stor tonvikt läggs därför i programmet på att finna en
grundläggande stabil, struktur för stadsdelen
Kronan - ett ramverk som sedan kan fyllas med
olika innehåll.
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Invånare
Befolkningsprognos
Med hundra nya bostäder per år får Kronan
170-300 nya invånare varje år. Siﬀran baseras
på att det i genomsnitt bor 1,7 personer per
lägenhet i flerfamiljshus, och 3 personer i varje
småhus. Vilka bostadstyper som byggs kommer
alltså att påverka antalet invånare.

Syntaxanalys
Ett mål med planeringen är att Kronan ska bli
en ny stadsdel. För att undersöka Kronans förutsättningar gjordes en syntaxanalys i ett tidigt
skede av programarbetet.
Målet var att att studera Kronans möjligheter
att bli en integrerad del av staden och att knyta
Kronan närmare centrum. En central fråga var
om, och i såfall hur, Kronan skulle kunna vara
ett lokalt centrum med service även för kringliggande stadsdelar. Dessutom undersöktes om
Kronan i framtiden kan upplevas som centralt
som bostadsort i Luleå.
Strukturen styr innehållet
Syntaxanalys bygger på att skapa modeller av
människors möjligheter att röra sig i en stad.
Modellerna måste stödjas av faktiska observationer, dvs målet är att kunna i en bild redovisa
varför vissa gator hyser större folkliv än andra,
och att förklara t ex gränser mellan områden,
avskildhet och sammanhang.
En huvudutgångspunkt är att stadens struktur stödjer eller förhindrar olika verksamheter
och händelser. Om en butik har många kunder
antas inte främst bero på hur bra den är - utan
var i staden den ligger. Ett bra läge ger förutsättningar för en ekonomiskt bärkraftig verksamhet.
Ett bra läge för handel är en plats där många
människor passerar. En enkel teori för staden
kan vara att den punkt som ligger precis mitt i
staden också skulle passeras av flest personer. I
praktiken är det dock inte så. Det är mer vik-

tigt att en gata har många kopplingar till andra
gator, vilka i sin tur är kopplade till ytterligare
andra gator i en lång kedja som till sist beskriver relatinen mellan samtliga gator och rörelsestråk i staden. Den gata som man når enklast
från vilken annan gata som helst i staden blir
också den mest centrala gatan.
Stadsplaneringens mål blir därför att kunna
skapa möjligheter för olika verksamheter genom att bygga ut gator och rörelsestråk på ett
sätt som är efterfrågat av medborgare, intressenter och politiker.

•

Det behövs fler interna kommunikationsstråk mellan Kronanbacken, Lulsundsberget
och Kronandalen för att det centrala stråket
ska fungera också som ett lokalt centrum.

•

Det nya stråket har goda förutsättningar att
även upplevas som ett stråk av Luleborna,
men att: Stråket kan inte jämföras med t
ex Storgatan eller andra centrala stråk för
hela staden och stråket riskerar att bli lite
anonymt om inte den lokala förankringen
stärks

•

Det finns förutsättningar för att bygga för
stadsliv inom Kronan, i en omfattning som
är mindre än inom rutnätsstaden, men
större än inom t ex perifera delar av centrum som Oscarsvarv, Östermalm m fl

•

Lulsundsberget och Kronanbacken kommer
även i framtiden att vara avskilda delar av
staden där i stort sett bara de boende kommer att använda gaturum och allmänna
platser.

•

Modellaborationen byggde på ytterligare en
anslutning ut på Bensbyvägen som trafiktekniskt inte bedöms rimlig att genomföra
i dagsläget. Det har förstås konsekvenser
också för hur central Kronandalen blir.

Syntaxanalysen är ett av flera redskap som
stadsplanerare kan använda sig av för att
analysera hur en stadsutbyggnad bör ske i ett
område.
Kronans plats i stadsväven
Syntaxanalysen visade att Kronan idag är
mycket avskilt från övriga staden. De nyplanerade bostadsområdena inom hela Kronan är
avskilda återvändsgränder som upplevs ligga
långt från resten av stadens gatunät.
När man skapat en modell av staden som
stämmer med observationerna av faktiska
rörelsemönster kan man laborera med hur nya
förbindelser eller stråk kan förändra förutsättningarna för bebyggelsen inom olika stadsdelar.
En syntaxanalys som gjordes på en tidig skiss
för Kronan visade att:
•

Det fjärde benet ger möjligheten till ett nytt
stråk genom Kronandalen
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Källa: ”Om mervärden i stadsbyggandet, workshop
om Kronans utbyggnadspotential” 2009.

Rekommendationer
• Om Kronan ska fungera som stadsdel måste
interna stråk till Lulsundsberget och Kronanbacken stärkas.
• Ett centralt stråk med förutsättningar för visst
folkliv, service m m finns om fjärde benet och
en genomgående gata i Kronandalen byggs
Kronan upplevs idag som avskilt, trots sitt geografiskt
centrala läge.I en syntaxanalys avspeglas det genom att
stråken har låg integration - gröna, blå och svagt gul färg
(nedan).
Med ett fjärde ben och några nya gc-stråk i mitten av området uppstår ett centralt stråk som ger viss förutsättning
för utåtriktade verksamheter och stadsliv. Stråket hade
dock svag koppling till Kronanbacken och Lulsundsberget,
vilket kan innebära att de som bor närmast inte kommer
att nyttja dalen särskilt frekvent. (nedan i mitten)
Genom att förbättra kopplingarna till Kronanbacken och att
anlägga nya kopplingar utanför området kan de centrala
stråket stärkas och upplevas som en lokal huvudgata,
också för invånarna inom Kronan (till höger, nedan till
höger)
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Sammanfattade rekommendationer
Kvartersmark
Kronandalen
I Kronandalen rekommenderas blandad bebyggelse med stort inslag av bostäder. Exploateringen bör bli hög och innehållet blandat för att
åstadkomma stadsbebyggelse.
Området kan lämpligen funktionssepareras i
höjdled i bebyggelse, så att lokaler för service,
kontor och andra verksamheter finns i bottenplan längs huvudgatorna i området.
I kommunens skisser bedöms lämpliga hushöjder - och också det som ger flest bostäder - ges
av en bebyggelse om 3-5 våningar.

Lulsundsberget
Stora delar av Lulsundsberget lämnas obebyggda som natur- och rekreationsområde. Ny bostadsbebyggelse föreslås i sydväst samt att det
i framtiden är möjligt med ett bostadskvarter i
nordväst. Lämplig höjd för bebyggelse bedöms
till 2-3 våningar.

tivverkstad) med fler verksamheter som ger upphov
till buller m m som kan uppfattas som störande.

Allmänna platser
Gator

Delar av området avsätts för framtida utbyggnad av skolverksamhet så att befintlig förskola
ska kunna kompletteras med en skola.

Kronan föreslås få fyra entréer i stället för
dagens tre infarter i framtiden. De fyra entréerna
behövs för att fördela trafiken så att inte belastningen
ökar på Kronbacksvägen och för att skapa ett nytt
centralt och bekvämt stråk genom Kronan.

Ett område reserveras för idrott jämte skolan.

Längs Bensbyvägen
Området föreslås för kontor, service och andra
verksamheter med hänsyn till närheten till
Bensbyvägen som är en väsentlig bullerkälla.
Bebyggelsen bör utformas med hänsyn till att
hus kan skärma bakomliggande bebyggelse
från buller och att fasaderna mot Bensbyvägen
kommer att utgöra Kronans ansikte mot Bensbyvägen.

Kv Luftvärnet

Inom området byggs ett nytt trafiknät ut för
samtliga trafikslag. Gatunätet får två huvudsektioner, en sektion för huvudgator och en för lokalgator.
Gatorna ska ha en stadskaraktär i sin utformning.
Gatuutformningen ska utredas i detaljplaneskedet.
Nätet för fotgängare och cyklister ska vara
finmaskigt - dvs med en större genhet, än vad
biltrafiknätet behöver ha. Gång- och cykelnätet
består därför både av gc-vägar längs gatorna
och av gc-stråk inom park- och naturområden.
Huvudgator byggs så att bussen enkelt kan
trafikera området. Genomgående gator är en
förutsättning för eﬀektiv busstrafik.

Nya gångstråk ska anläggas mellan Kronandalen och Lulsundsberget.

Kvarteret Luftvärnet är planlagt för bostäder.
Kvarteret är bullerutsatt, dock inte över riktvärden för befintlig bebyggelse enligt kommunens
modellberäkningar. Eventuella framtida bullerskyddsåtgärder får utredas i kommunens
bullersaneringsprogram och i samband med
genomförandet av det sk ”fjärde benet”

Kulturbyn

Kv Gasverket

Befintliga Kulturbyn har ett större antal byggnader som bör bevaras för framtiden genom bestämmelser i detaljplan. Bebyggelsen kan kompletteras och området förtätas. Förtätning bör ske
med anpassning till den befintliga bebyggelsen.

Gasverket är en industrifastighet. Området är
bullerutsatt och gränsar till en fördelarstation.
Marken är lämplig för icke störande industri,
kontor eller liknande. Ej bostäder.

Skogssluttningarna inom Kronanbacken och på
Lulsundsberget sparas för rekreationsändamål.

Området kan kompletteras med bostäder i vissa delar
om hänsyn tas till bl a KKV (Konstnärernas Kollek-

Parkeringstal för bostäder bör utredas ytterligare för
en lämplig rekommendation inom hela Kronan.

Parkering
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Parker och natur
Ett sammanhängande parkområde skapas genom Kronandalen.

Huvudmannaskap
Gator, parker och naturområden som redovisas
i kartan på nästa sida är allmän plats med kommunen som huvudman. Allmänna ledningar
lokaliseras till allmän plats vid nyanläggning.
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Idrott
I detaljplanen för Kronanbacken finns planlagt för
ett anslutningsspår till Ormbergets skidspår. Denna
anslutning föreslås genomföras i takt med ett framtida ökat behov.

Etapputbyggnad
Kronan kommer att byggas ut i etapper. Kommunen förväntar att med en utbyggnadstakt
om ca 100 bostäder per år tar det två decennier
innan Kronan är omvandlad till en ny stadsdel.
Detaljplaneringen kommer också att ske i etapper i området.

Miljömässigt stadsbyggande
Kronan föreslås byggas ut till en miljöcertifierad stadsdel. Miljöhänsyn och miljövänligt byggande kan genomföras på flera sätt. I
programarbetet har följande miljöfrågor identifierats som väsentliga att hantera i framtida
detaljplaner:

Markföroreningar
Förorenad mark ska saneras så att de krav som
ställs för känslig markanvändning uppfylls
inom mark för bostäder, lek, odling etc.

Dagvattenhantering
Det finns fastställda miljökvalitetsnormer för
vattenkvaliteten i Björkskatafjärden. Både
grund- och ytvatten förs genom Kronanområdet till både Björkskata- resp Skurholmsfjärden.
Målet med planering och utbyggnad inom
Kronan är att inte försämra vattenkvaliteten i
Björkskatafjärden. Det är idag klart att det finns

kapacitetsproblem för hanteringen av dagvattnet. Det behövs därför fördröjningsdammar
inom Kronan.
På sikt planerar kommunen för att dagvattenhanteringen ska kunna utvecklas så att också
vattenkvaliteten kan förbättras inom dagvattensystemet.
För att kunna dimensionera och föreslå åtgärder behöver en särskild utredning göras för
dagvattenhanteringen. Redovisade dammar är
endast schematiska anvisningar.

Minskat bilberoende
Tät och blandad stad minskar behovet av bil för
dagliga transporter. Genomgående gator med
plats för buss är en förutsättning för en attraktiv
och eﬀektiv busstrafik. Ett tätt nät av gång- och
cykelvägar underlättar för människor att gå och
cykla till arbetet, skolan, aﬀären osv.
En hög exploatering och en stadsmässig bebyggelse ger därför de bästa förutsättningarna för
att minska bilanvändningen i stadsdelen. Andra
trafikslag ska göras så attraktiva att bilen väljs
bort för de flesta av de dagliga transporterna.

Buller
Nya bostäder ska klara uppställda bullerriktvärden. Byggnaders möjlighet att skärma
varandra för en tystare miljö bör utnyttjas.

Bebyggelse
I nya byggnader ska hänsyn tas till energianvändningen.
Nya bostäder ska utföras så de boende har god
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tillgång till dagsljus, grön- och friytor samt en i
övrigt god boendemiljö.
Bebyggelsekvaliteter ska hanteras i framtida
detaljplaner.
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