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1 INLEDNING
Planeringens syfte
Syftet med planarbetet är att förtäta, försköna och utveckla det
befintliga bostadskvarteret Hägern i Luleå.
Genom tillbyggnad och nybyggnad skapas nya hyresrätter. Detta
kommer att bidra till att fler får möjlighet att bo i centrum, samt att
Luleås bostadsutbud kompletteras med nya lägenheter med närhet
till vatten och rekreation. Planprogrammet ger förutsättningar för
att bygga på ett av de befintliga bostadshusen med två våningar,
och att bygga tre nya punkthus. Härigenom tillskapas ca 230
lägenheter.
I planarbetet ingår att se över uterummen kring de befintliga
bostadshusen i kvarteret och på så sätt bidra till att de redan boende
får en bättre närmiljö.
Diffusa grönytor och ineffektiva hårdgjorda ytor ska ersättas med
bearbetade och väl definierade grönytor, uterum och
entrésituationer samt effektiva och tilltalande parkeringslösningar
för markparkering. En stor del av parkeringen kan också placeras i
ett nybyggt parkeringshus på en lämplig del av tomten. I
landskapsgestaltningen bearbetas kvarteret som en helhet.
Vid de tillkommande punkthusen skapas en ny plats i hjärtat av
kvarteret, ett samlande torg som är tillgängligt för alla.

PROGRAMOMRÅDET

Flygfoto med programområdet i dagsläget

Programområdet
Programområdet omfattar ca 1,0 hektar mark i på Centrumhalvön i
Luleå.
Arbetsorganisation
Detaljplaneprogrammet har tagits fram i samarbete mellan Luleå
kommun och Akelius Fastigheter AB som fastighetsägare, samt
med Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter AB som plankonsult.

I planarbetet ska allmänhetens tillgång till strandpromenaden, som
utgör en del i ett kontinuerligt promenadstråk runt Centrumhalvön,
säkras.
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2 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
HISTORIK
Programområdet ligger i utkanten av Centrums rutnätsplan och
utgör en del av ett storskaligt bostadskvarter från 1970-talet. Den
ursprungliga marken består i huvudsak av en blandning av
jordarter bestående av sand, mo och lera, men stora delar av
nuvarande kvarteret Hägern är utfyllt. Den äldre bebyggelse som
revs i anslutning till bygget på 1970-talet utgjordes av byggnader
för industriändamål (varv) samt ett antal mindre träbyggnader av
villakaraktär. Den nuvarande bebyggelsen i kvarteret tillkom på
1970-talet.
PLANFÖRHÅLLANDEN
Översiktsplaner

Flygbild av kv Hägern mot söder

En fördjupad översiktsplan för Luleå tätort antogs år 1993. Luleå
centrum redovisas som område för centrumfunktioner och
bostäder.

Pågående planer/under prövning

Detaljplaner
I programområdet gäller följande detaljplan:
Planens nummer:
a 298
PL 172

Huvudsakligt ändamål:
Laga kraft:
Bostäder och kontor
1972-05-19
Ombyggnad till bostäder 1996-01-18

- Detaljplan för del av Innerstaden, del av Södra hamnen, del av
Innerstaden 2:1, Hägern 1
Kommunen har tagit fram en detaljplan för ett angränsande område
till kvarteret Hägern. Planen tillåter två bostadshus med en högsta
byggnadshöjd om +38 m över nollplanet. Länsstyrelsen upphävde
kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen 2010-06-21.
Kommunen har överklagat Länsstyrelsens beslut till regeringen.
Regeringen har ännu inte fattat beslut.
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Strandskydd

OMRÅDESBESKRIVNING

Strandskyddet är upphävt i gällande detaljplaner för kvarteret
Hägern. Då en ny plan upprättas ska frågan om strandskydd
prövas på nytt. Avsikten med strandskydd är att garantera
allmänhetens tillgång till stranden.

Kv Hägern

I dag är stranden kvartersmark. En strandpromenad med belysning
och bänkar finns längs hela stranden inom stadsdelen Oscarsvarv,
även genom kvarteret Hägern.
I planarbetet ska säkerställas att stranden fortsätter att vara allmänt
tillgänglig. Det kan ske genom reglering av byggrätter,
markanvändning och ägande så att en remsa av stranden och
vattenytan blir fortsatt tillgänglig för alla för promenader,
rekreation osv. Se vidare under avsnitt ”programskisser” nedan.
Eftersom detaljplanen kommer att ersätta strandskyddet föreslår
kommunen att strandskyddet fortsätter vara upphävt. Det sker
genom en bestämmelse i framtida detaljplan.
Det är olämpligt att parkmark med kommunalt huvudmannaskap
omfattas av strandskydd då detta omöjliggör faciliteter för
allmänheten.

Den nuvarande bebyggelsen i Kv Hägern tillkom på 1970-talet och
består i huvudsak av fyra större bostadshus i 7 våningar (’röda
husen’), orienterade vinkelrätt mot Västra Varvsgatan i nord-sydlig
riktning, samt ett bostadshus i 4 våningar (’gröna huset’) orienterat
parallellt med Västra Varvsgatan i öst-västlig riktning. Det senare
bostadshuset uppfördes ursprungligen som kontorshus men
byggdes om till bostäder på 2000-talet. I kvarterets nordvästra del
ligger ett kontorshus på egen fastighet, och i områdets sydvästra del
ligger en förskola på egen fastighet.
I dagsläget har kv Hägern 482 befintliga lägenheter av varierande
storlek, från 1 till 5 RoK. Efter ombyggnaden av det gröna huset
utgörs en stor del av små lägenheter.
Entréerna till de fyra högre bostadshusen sker från två planterade
gårdar, och till det lägre bostadshuset från Västra varvsgatan.
Parkeringen är i huvudsak löst i garage under stor del av tomten
(345 p-platser), i kombination med markparkering (101 p-platser) i
områdets västra och östra del. I kvarteret finns också 11 st p-platser
för husvagnsparkering.
Den del av kvarteret som nu föreslås för förtätning avsågs på 1970talet att anordnas som park med kvarterslekplats samt för
förskolans behov. I dagsläget är dock denna yta till större delen
asfalterad och används som parkering, uppställningsplats för
husvagnar och snöupplag. Förskolans behov är löst på egen
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Foto av plats för föreslagen förtätning. Ytan används idag främst för parkering och uppställning, bl a
av husvagnar.

fastighet. Den strandpromenad som anlades på 1970-talet är i gott
skick och utgör en del av det större promenadstråket kring
Centrumhalvön.
Kv Hägern ligger i kanten av rutnätsstaden och följer inte dess
bebyggelsemönster. Den storskaliga bebyggelsen bryter tydligt av
mot kvartersuppbyggnaden på Centrumhalvön. Kv Hägern har
ingen genomfartstrafik.
Oscarsvarv
Kv Hägern är en del av området Oscarsvarv, som avgränsas norrut
av Sandviksgatan/Södra Hamnleden. Området har fått sitt namn

Stadsplanekarta över Luleå stad från 1896. Uppvisar rutnätsstadens struktur

efter den varvsverksamhet som bedrivits här på 1800-talet på Carl
Fredrik Liljevalchs båtvarv Oscarsvarv.
Centrumhalvön
Luleås stadskärna präglas av en rutnätsstruktur som fastlades i en
stadsplan efter branden 1888. Kvartersindelningarna och gatornas
läge och bredd är i stort sett oförändrade från denna plan, medan en
stor del av den bebyggelse som funnits har rivits och ersatts med
nya byggnader. Dagens bebyggelse på Centrumhalvön är brokig
och uppvisar en variation i ålder och stil.
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Foto av strandpromenaden längs Gråsjälfjärden

Foto av områdets lekplats

Allmänhetens tillgång till stranden

Befintliga fri- och grönytor

I kanten av programområdet löper en strandpromenad som löper
runt Centrumhalvön. Den går på programområdet i dagsläget på
enskild mark men är allmänt tillgänglig.

Det finns idag dels fri- och grönytor inne på Kv Hägern, dels i
direkt anslutning västerut längs vattnet. I dagsläget saknas en
sammanhållen och kvalitativ bearbetning av fri- och grönytorna i
Kv Hägern. Trots detta finns det delar av området som är en
tillgång för de boende. Främst bland dessa är en triangelformad
plats öster om de röda husen och söder om det gröna huset.
Entrégårdarna är öppna och ljusa, men saknar omhändertagna
landskapselement. Områdets lekplats har ett centralt läge och ligger
i direkt anslutning till grönytor.
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Det gröna huset (ombyggt till bostäder) och de röda husen

Foto av trafikseparerad gård. Kommunikationsstråken dominerar

Område för befintlig bebyggelse

1971. Byggnadsmassan är storskaligt hanterad i tidens anda - man
tänkte stort och byggde stort. Det finns en uppdelning mellan den
lägre byggnaden mot Västra varvsgatan som ansluter till den
kringliggande skalan och de stora lamellerna som stegrar skalan
närmare det öppna vattenrummet. Materialverkan är präglad av de
färgstarka plåtkassetterna som ger husen en distinkt karaktär. De
röda husen har en säregen karaktär som är välbevarad och värd att
bevara.

Kv Hägern innehåller i dagsläget fem större bostadshus, varav fyra
är uppförda för detta ändamål och det femte har byggts om från
kontor till bostäder. Kvarteret angränsar till en kontorsbyggnad i
nordväst och en förskola i sydväst.
De fyra röda husen har sju våningar, till en sammanlagd takfotshöjd
om +23.6 m över nollplanet. Det gröna huset har fyra våningar, till
en sammanlagd takfotshöjd om +15.5 m över nollplanet.
Exploateringsgraden (total BTA delat med fastighetens markyta) i
kvarteret är i dagsläget ca 1,03.
De röda husen och det gröna huset i Kv Hägern ritades av
Malmquist & Skoogh Arkitektkontor AB genom Lennart Skoogh
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Trafik

Teknisk försörjning

Dagens trafiksituation på hela området Oscarsvarv är
oproblematisk och fungerar väl.

Bostadshusen i Kv Hägern ansluter till kommunalt VA och övrig
teknisk försörjning i en undercentral under ett av de röda husen.
Därifrån fördelas försörjningen till de enskilda husen inom
kvarteret.

Gång- och cykeltrafiken på Oscarsvarv har en koppling till centrum
via gångtunneln under Södra Hamnleden. Oscarsvarv servas av
busslinje 3 och 4 med hållplats på Sandviksgatan. Avståndet till
hållplats är ca 300 m. Trafiksituationen i Kv Hägern planerades på
1970-talet. Gårdarna är trafikseparerade men entréerna till området
präglas av parkering.
Parkeringar
Parkeringarna i Kv Hägern är i huvudsak lösta i ett underjordiskt
garage som binder samman det gröna och de röda husen. I
dagsläget rymmer det 345 p-platser. Övrig parkering, 101 p-platser,
finns som markparkering i områdets östra och västra del. I kvarteret
finns också 11 p-platser för husvagnsparkering.
Parkeringstalet för Luleå centrum är idag 0,9 p-platser/lgh (med en
fördelning per lägenhet av 0,8 för boende och 0,1 för gäster).
Service
Det finns i dagsläget inga restauranger eller övrig service i Kv
Hägern. Det byggdes aldrig lokaler för dessa ändamål när de
nuvarande byggnaderna uppfördes.

Avfall
Avfallshanteringen i Akelius fastighet i Kv Hägern är idag
koncentrerad till två ställen, dels ett soprum i p-garaget nära entrén,
och dels ett friliggande sophus nära dagiset. Det som är beläget vid
dagiset ligger på en del av det område som föreslås exploateras och
en ersättningsbyggnad ska därför finnas med som en del av det nya
förslaget .
Lokalklimat
De befintliga röda husen är orienterade i nord-sydlig riktning och är
placerade med ett sådant avstånd att husen inte ska skugga de
gårdar som uppstår alltför mycket. P g a Luleås nordliga läge är
balkongerna riktade i västlig riktning, där man kan ta vara på de
långa sommarkvällarna där solen går ner i nordväst.
Kv Hägern har ett exponerat vindläge från Gråsjälfjärden. Befintliga
planteringar lyckas inte skapa vindskyddade platser.
Buller
Gällande riktlinjer för buller vid fasad är 55dB (A). Se bilaga A för
beskrivning av nuläget. Området ligger utanför gränsen där samråd
krävs med försvarsmakten.
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Markföroreningar

Försvarsmakten

Tidigare verksamheter inom kvarteret Hägern innefattade
varvsverksamhet och mindre industrier vilket kan ha medfört
markföroreningar. Hela platsen för den framtida förtätningen ligger
dock utanför det som var strandlinjen innan bostadsområdet
byggdes på 1970-talet, och marken utgörs där av fyllnadsmassor. En
översiktlig miljöteknisk och geoteknisk utredning har utförts (av
MRM Konsult AB) av marken där de tillkommande husen ska stå.

Försvarsmakten äger och LFV Flyginfo SE förvaltar hela den
nationella flyghinderdatabasen. Alla flyghinder måste därför
rapporteras till Försvarsmakten för att de ska komma in i
databasen. När ett flyghinder rapporterats får all luftfart, civil och
militär, i landet tillgång till informationen.

I slutsatsen till markundersökningen gör MRM bedömningen att
området ur miljösynpunkt är rent. Resultatet av MRM:s
undersökningar redovisas i sin helhet i bilagorna B och C.
Risker för översvämningar
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), tidigare
Räddningsverket, har karterat översvämningsriskerna längs Luleå
älv. Kvarteret Hägern är inte angett som ett område med risk för
översvämningsåverkan i myndighetens rapport 47, 2006-10-18.
Området ligger över högsta uppmätta vattennivå i havet.

Den 1 september 2010 trädde en ny luftfartslag och
luftfartsförordning i kraft i Sverige. I luftfartslagen fastslås att en
flyghinderanmälan ska göras för byggnader och anläggningar som
kan tänkas utgöra fara för flygsäkerheten.
I praktiken innebär detta att flyghinderanmälan ska skickas in
minst fyra veckor i förväg om den planerade byggnadens eller
anläggningens sammanlagda höjd överstiger 45 meter inom
sammanhållen bebyggelse eller 20 meter inom annat område.
Pga den hushöjden i det föreliggande förslaget till förtätning hålls
särskilt samråd med försvaret.

Karteringen är dock grov och det kan finnas skäl att ytterligare ta
hänsyn till riskerna vid extremt väder i utformningen av
bebyggelsen när planen genomförs.
Höjderna inom kvarteret är angivna i höjdsystemet RH 00. Angiven
markhöjd ligger därför ca ytterligare en meter över
normalvattenytan i Gråsjälfjärden än vad siffran visar.
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3 DAGSLÄGET I KV HÄGERN
Stadsbildsanalys
Kv Hägern ligger utanför rutnätsstaden från 1888. Området
användes tidigare för varvsverksamhet och kom på 1970-talet att
bebyggas med en arkitektur vars ideal inte inordnade sig i
rutnätsstaden. Förhållandet mellan den modernistiska
byggnadskompositionen och rutnätsstaden kan sammanfattas med
att man valde samma riktning på rätvinkligheten i Kv Hägern som i
rutnätsstaden, samt att man lät det gröna huset ligga längs med
Varvsgatan.
Kv Hägern är en del av den stadsfront som Luleå uppvisar mot
Gråsjälsfjärden. Denna stadsfront är disparat och består av många
element av varierande skala, material och karaktär. Många av husen
som syns från vattnet har tillkommit på tomter som tidigare
använts för industriella ändamål.

Hårdgjord plats. Innergårdarna inbjuder inte till vistelse och användning

Befintliga kvaliteter och brister

Sett på håll har de röda husen en tydlig identitet, mycket tack vare
den klara färgen. Som ensemble har de jämnhöga och långa husen
en bitvis massiv volymverkan, som balanseras av en slankhet i
lamellernas gavelsidor. Husens lägenheter är orienterade mot
innergårdarna snarare än mot vattnet, vilket speglas i att
gavelsidorna bara har ett litet fönster per våning. Balkongerna är
konsekvent placerade i västerläge.

I dagsläget har större delen av fri- och grönytorna i Kv Hägern en
nöjaktigt tillgodosedd funktion, men många av platserna är slitna
eller tillkomna utan någon tydlig samordning. Det är blåsigt på de
breda innergårdarna, och kvarteret ger ett ödsligt intryck. Trots att
många personer bor i Kv Hägern ser man sällan människor
utomhus i kvarteret.

Kv Hägerns kanske största tillgång ur allmänhetens perspektiv är
den strandpromenad som börjar i Södra hamnen och leder runt
Centrumhalvön.

Kvarterets arkitektoniska gestaltning bygger inte på urbanitet utan
är präglad av 1970-talets funktionsuppdelning. Kvarteret är inte väl
integrerat i staden, trots att det inte finns några fysiska hinder för
allmänheten att genomkorsa det. Området saknar attraktioner som
kan dra in folk, och områdets entréer är otydliga.
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Flygfoto av kv Hägern. Plats för förtätning i bildens nedre högra hörn

Tillgängligheten till strandpromenaden är god för förbipasserande
men är inte särskilt utvecklad inifrån kvarteret, vare sig visuellt
eller till fots. Det finns i dagsläget ingen service i kvarteret, trots den
stora befolkningen.
I dagsläget utgörs större delen av parkeringen av garageplatser i ett
underjordiskt garage, som också kan nås från alla lägenheter utan
att passera innergårdarna. Denna kompletteras med enkelt
utformade markparkeringsplatser.
Plats för ev framtida förtätning

Situationsplan av befintligt läge

Mellan de röda husen och vattnet ligger en stor yta som i dagsläget
till större delen är hårdgjord och som huvudsakligen används som
parkering och uppställningsplats.

Denna plats lämpar sig för en förtätning av kvarteret då de
befintliga husen kan behålla sina öppna gårdar och de nya husen
kan tillvarata läget vid vattnet och låta dessa kvaliteter prägla de
11
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tillkommande lägenheterna. Därför skulle en avgränsning av ett
bebyggelseområde/tomt för fortsatt planläggning kunna göras på
denna plats.
Särskilda hänsyn vid ev framtida förtätning
I en förtätning bör en avvägning göras mellan friytor,
parkeringsytor och exploateringsmöjligheter. En god miljö i det
förtätade kvarteret bör innebära att de befintliga fri- och grönytorna
förädlas och uppdateras, att nya grönytor och aktivitetsplatser
tillskapas och att tillgängligheten i området som helhet ökas.
Vid en förtätning uppstår behovet av tillkommande
parkeringsplatser, vilka kan uppföras som en kombination av
nyanlagd markparkering och ett nybyggt parkeringsgarage. För att
skapa en attraktiv helhetsmiljö måste funktionella och
upplevelsemässiga krav balanseras så att etableringen av
parkeringsplatser inte medför en brist på kvalitativa grönytor.
Då det i dagsläget helt saknas lokaler i Kv Hägern saknas anledning
för icke boende att genomkorsa området. Som en del av en
förtätning bör möjligheten till lokaler i bottenplan utredas.
Etableringen av lokaler i kvarteret skulle kunna öka tillgängligheten
och offentligheten i området och längs strandpromenaden.
Genom att också anlägga en urban plats vid angöringen till de nya
husen, samt att rusta upp angöringsgator och gångar vid de
befintliga husen, kan området som helhet bli mer inbjudande såväl
för de boende som för allmänheten.
Som en del i en förtätning av Kv Hägern bör särskild hänsyn tas till
utvecklingen och utformningen av strandpromenaden. Här finns

Foto av entrégård mellan två röda hus. Befintliga fri- och grönytor av låg kvalitet

stor potential, t ex vad gäller belysning och sittmöjligheter. Strandpromenadens offentliga och tillgängliga karaktär bör bibehållas så
att den inte privatiseras av de tillkommande husen, och hänsyn till
detta bör tas i utformningen av husens bottenvåningar, så att
tillgången till strandpromenaden inte minskas genom etablering av
privata uteplatser i direkt anslutning till huskropparna.
Utformningen av uterummen mellan de tillkommande husen och
strandpromenaden bör syfta till att säkerställa att allmänheten på
ett självklart sätt har tillgång till strandpromenaden.
Det framtida ägarförhållandet och ansvaret för drift och underhåll
av strandpromenaden bör diskuteras mellan kommunen och
markägaren. Frågan om strandpromenaden borde vara allmän
platsmark bör utredas.
12
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4 FÖRSLAG TILL FÖRTÄTNING/PROGRAMSKISSER
Förtätningsförslaget i korthet
Ägare till Kv Hägern är Akelius Fastigheter AB. Med ambitionen att
förtäta och förbättra Kv Hägern har en programskiss för påbyggnad
av det gröna huset med två våningar samt nybyggnad av tre
flerbostadshus tagits fram. Arkitekt är Hermansson Hiller
Lundberg Arkitekter AB.
Sammantaget inrymmer den föreslagna påbyggnaden 50 lgh, och
de tre föreslagna punkthusen 180 lgh. Lägenheterna, i huvudsak
2:or och 3:or, ska upplåtas med hyresrätt.
De tillkommande husen placeras söder om de befintliga
flerbostadshusen i kvarteret, de s k 'röda husen'. Byggnaderna är
utformade som punkthus som trappar av uppåt. De tre husen har
varierande totalhöjd: 12, 14 och 16 våningar. Syftet med avtrappningarna, variationen i höjd och grupperingen av husen är att lätta
upp intrycket och skapa en sammanhängande men varierad känsla i
nybyggnationen. Förslagets komposition syftar till att dramatisera
mötet mellan staden och vattnet samtidigt som de tillkommande
byggnaderna relateras till den närliggande stadens skala.
De nya byggnaderna föreslås integreras med de befintliga husen i
kvarteret i ett mer urbant sammanhang än vad som hittills präglat
kvarteret. Grupperade kring en offentlig plats i fonden av en
nyanlagd entrégata ligger husen i gränssnittet mellan kvarterets
inre sammanhang och den parkliknande strandpromenaden. Det
nya sammanhanget blir mer stadsmässigt och mer tillgängligt för
allmänheten.

Situationsplan av förtätningsförslaget

Kvarterets samtliga yttre rum och platser tas om hand enligt
principen att diffusa grönytor och ineffektiva hårdgjorda ytor
ersätts av bearbetade och väl definierade grönytor, uterum och
13
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entrésituationer samt effektiva och tilltalande parkeringslösningar
för markparkering. Huvuddelen av de tillkommande
parkeringsplatserna placeras i ett parkeringshus på en lämplig del
av tomten. De övriga parkeringsplatserna utförs som
markparkering och kan tjäna som besöksparkering både för
befintliga och tillkommande lägenheter.

för de redan boende i kvarteret ska beaktas i den kommande
planeringen.

Den övergripande landskapsplaneringen syftar till att maximera
känslan av tillgänglighet längs strandpromenaden för de boende
och för allmänheten. Befintliga träd ska i möjligaste mån sparas och
nya träd ska planteras som en del av den nya etableringen.

Akelius har uttryckt en ambition att de tillkommande husen ska
utföras med ambitiösa krav ställda på energiförbrukning och andra
miljöfaktorer.

Området skall präglas av urban tillgänglighet, genomsläpplighet
och luftighet, och bidra till att utveckla stadsöns södra sida till en
attraktiv boende- och rekreationsmiljö.

Strandpromenaden föreslås rustas upp och moderniseras som en
del av projektet. Även åtkomsten till vattnet och strandpromenaden

14
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Panoramafoto av stadsfronten mot Gråsjälsfjärden

Fotomontage av stadsfronten mot Gråsjälsfjärden med de föreslagna punkthusen

5 KONSEKVENSER AV FÖRSLAGET
Miljökonsekvenser
Uppförandet av de tre föreslagna punkthusen på den tänkta platsen
medför inga större förändringar vad gäller naturvärden. Dock sker
ett tillskott av hus vilket får inverkan på stadsbyggnadskvaliteterna
i kvarteret och på staden i stort. Genom att de tillkommande
huskropparna varieras i höjd, riktning och placering skapas en ny
typ av strandnära bebyggelse i Luleå.
Mindre delar av de befintliga uteplatserna och lägenheterna i kv
Hägern kan komma att skuggas under vissa årstider och tider på
dygnet. Studier av detta återfinns i bilaga D.

Utsikten för en mindre del av de befintliga lägenheterna kommer
att påverkas i mer direkt utsträckning av de nya husen, och de flesta
lägenheterna kan få påverkad utsikt i mer indirekt mening, men
inga lägenheter kommer att tappa sjöutsikten helt.
En sammanställning av hur de tillkommande lägenheterna
påverkar trafiken på kringliggande gator återfinns i bilaga E.
En sammanställning av förslagets bullersituation återfinns i bilaga
A. Särskilda bullerhänsyn kan behöva tas vid utformningen av
lägenheterna i påbyggnaden av det gröna huset.
Förekomsten av markföroreningar har utretts i en översiktlig
geoteknisk markundersökning som återfinns i bilagorna B och C.
Denna undersökning avser förutsättningarna för att kunna
15
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planlägga området. I slutsatsen görs bedömningen att området ur
miljösynpunkt är rent. Området uppfyller alltså kraven för
bostadsbebyggelse.
I samband med planeringen för en förtätning ska det visas hur
förslaget hanterar dagvattensituationen.
Om kommunen och Akelius kommer överens om en förändring av
ägandet till strandpromenaden så kan den bli allmän parkmark.
Behov av att upprätta MKB till detaljplanen
Kommunen kommer att bedöma behovet av att upprätta MKB till
detaljplanen som en del av det fortsatta detaljplanearbetet.
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6 SAMMANFATTNING
Sammanfattning
Planprogrammet belyser de förutsättningar som råder i dagsläget i
Kv Hägern, samt det förslag till förtätning av kvarteret som
föreligger från fastighetsägarens sida.
I arbetet med planprogrammet har platsens förutsättningar
undersökts utifrån trafik, parkering, skuggor och tekniska system.
Det har även gjorts en analys av den befintliga utemiljön och
uteplatserna i kvarteret, där det har konstaterats att de i dagsläget
har brister. Stora delar av kvarteret är idag hårdgjort och många
grönytor har en enkel och relativt sliten karaktär.

för markparkering. Huvuddelen av de tillkommande
parkeringsplatserna kan placeras i ett parkeringshus på en lämplig
del av tomten. I landskapsgestaltningen bearbetas kvarteret som en
helhet.
Ett uttalat mål med planarbetet är dessutom att säkra allmänhetens
tillgång till strandpromenaden som utgör en del i ett kontinuerligt
promenadstråk runt Centrumhalvön.

Den hårdgjorda platsen i områdets sydöstra hörn utgör en bra plats
för förtätning med nya byggnader. Lägenheterna får närhet till
vatten och rekreation. Ytterligare lägenheter kan tillskapas genom
påbyggnad av det gröna huset i två våningar. Härigenom tillskapas
totalt 230 lgh.
Förutsättningarna för förtätning av kvarteret Hägern i den
föreslagna storleksordningen är i princip goda. All förtätning
innebär att de redan boende kan uppleva störningar av den
förändrade situationen men hänsyn till detta kan tas. En förtätning
kan också innebära en förädling av kvarteret och en möjlighet att
tillskapa nya kvaliteter som kommer fler till dels. I planarbetet ingår
därför att se över uterummen kring de befintliga bostadshusen i
kvarteret och på så sätt bidra till att de redan boende får en bättre
närmiljö. Diffusa grönytor och ineffektiva hårdgjorda ytor kan
ersättas med bearbetade och väl definierade grönytor, uterum och
entrésituationer samt effektiva och tilltalande parkeringslösningar
17
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7 FORTSATT PLANARBETE

Tider

Rekommendationer

Tidplanen för det fortsatta arbetet är uppdelad i tre steg:
planprogram, detaljplan, utförande.

För det fortsatta planarbetet rekommenderar kommunen att
projektet byggs så att vissa identifierade värden kan säkras:
Det gröna huset lämpar sig för en påbyggnad med två våningar. De
röda husen har däremot en karaktär som är värd att bevara i
befintligt skick.
Platsen sydost om de röda husen lämpar sig för nybyggnad av
bostadshus. Platsen norr om de västra röda husen lämpar sig för att
bygga ett parkeringshus. Parkeringsytan öster om de röda husen
lämpar sig för en omgestaltning.

Program
2011
januari

Programsamråd 3 veckor

februari

Samrådsredogörelse, sammanställa beslutshandling

feb-april

Program godkänns i BNAU, BN, PTU, KS och antas av
Kommunfullmäktige

Detaljplan
2011
februari

Möte om detaljplan

En ny stadsmässigt gestaltad gata bör dras in i områdets mitt och
kan utgöra en ny entré till kvarteret. En urban plats bör anläggas i
anslutning till de tillkommande huskropparna. Gatan och den
urbana platsen kommer vara kvartersmark.

feb – maj

Framtagande av samrådshandling

maj

Samrådsutställning 2 v

juni

samrådsredogörelse del 2, revideringar

juni- aug

utställning 4 v + semesterperiod 4 v

Entrégårdarna till de röda husen lämpar sig för en upprustning och
omgestaltning. Lekplatser och allmänt tillgängliga grill- och
samvaroplatser bör återskapas och placeras i lämpliga lägen.

september

utlåtande, sammanställning av antagandehandlingar

okt-dec

antagande, samma som ovan.

Strandpromenaden bör rustas upp och få en modern och
ändamålsenlig utformning. Strandpromenaden ska vara tydligt
tillgänglig för allmänheten som en del av promenadstråket kring
Centrumhalvön. Om kommunen och Akelius kommer överens om
en förändring av ägandet till strandpromenaden så kan den bli
allmän parkmark.

Utförande
Efter att detaljplanen har vunnit laga kraft vidtar bygglovsansökan
och detaljprojektering. De första lägenheterna planeras vara
inflyttningsbara tidigast våren 2014.

Avgränsningar
Detaljplan görs för fastigheten Hägern 12.
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8 BILAGOR
Bilaga A

Bullerutredning, Ramböll Sverige AB

Bilaga B

Miljöteknisk markundersökning, MRM Konsult AB

Bilaga C

PM Geoteknik, MRM Konsult AB

Bilaga D

Skuggstudier, Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter AB

Bilaga E

Trafikflöden, Luleå kommun
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Dnr: SBK
2008/44

Samrådsredogörelse Program
Detaljplan för del av Oscarsvarv

Hägern 12
Luleå kommun

Norrbottens län

Hur samrådet bedrivits
Program
Som underlag för detaljplanearbetet upprättade stadsbyggnadskontoret
ett program, daterat 2011-02. Programmet var utställt för samråd under
2011-02-15 t.o.m. 2011-03-08. Programmet och/ eller följebrev skickades till
berörda fastighetsägare, till sakägare och övriga berörda enligt sändlista, bilaga 1, samt till länsstyrelsen. Dessutom sattes A3-planscher upp i samtliga
trapphus inom kvarteret Hägern m fl angränsande fastigheter för att informera de boende. Planschen innehåller samma information som följebrev
och finns sist i samrådsredogörelsen, sid 9.
Under remisstiden inkom 11 skrivelser.

Inkomna synpunkter
Myndigheter
Länsstyrelsen
Bakgrund
Luleå kommun har tagit fram ett förslag till planprogram för del av kv.
Hägern. Programförslaget innehåller byggandet av tre nya punkthus samt

en påbyggnad av ”Gröna huset” med två våningar samt byggandet av ett
parkeringshus. Förslaget innebär totalt 230 nya lägenheter.
Den nya bebyggelsen planeras på en befintlig parkeringsplats och på en
del av ett grönområde. I programmet behandlas även behovet att utveckla
friytorna inom området samt tillgängligheten till den inom planområdet
ingående strandpromenaden.Länsstyrelsen har yttrat sig över en behovsbedömning för detaljplanen den 3 mars 2010.
Kommunen gjorde då den bedömningen att detaljplanens genomförande inte kan antas innebära en betydande miljöpåverkan och att någon
miljöbedömning inte skall behöva genomföras. Länsstyrelsen delade inte
kommunens bedömning och har kommit fram till att detaljplanens genomförande kan antas innebära en betydande miljöpåverkan och att en miljöbedömning bör göras.
Länsstyrelsens yttrande
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen har inlett planprocessen med
program. Det är särskilt angeläget i detta fall då det innebär en detaljplan
med stor omgivningspåverkan och med betydelse för trafik och rörelsemönster på centrumhalvön.
Planförslaget innebär en hög exploatering i en redan mycket högt exploaterat bostadsområde där kommunen för närvarande planerar för ytterligare
hög punkthusbebyggelse i det nu aktuella planområdets omedelbara närhet. Planområdet är en del av det promenadstråk runt stadshalvön som är
en mycket viktig del i Luleåbornas närrekreationsområde med betydelse för
hela staden och är därmed av stort allmänt intresse. Den planerade bebyggelsen kommer sannolikt även att innebära en stor påverkan på stadsbilden.
Planprogrammet handlar till stor del om förutsättningar inom planområdet
och inte så mycket om de förändringar som kommunen avser att möjliggöra
inom planområdet. Länsstyrelsen anser att det är en stor brist att programmet inte tydliggör vad de tänkta förändringarna kan komma att innebära.
Länsstyrelsen konstaterar att de föreslagna punkthusen i siktlinjen mellan
befintliga hus och Gråsjälfjärden vattnet trappar upp den redan höga bebyggelsen och bryter såväl bebyggelsestrukturen som skylinen mot fjärden
och vyn över fjärden från landsidan sett.

Programmet bör tydligare redovisa genom illustrationer och annan visuell
redovisning vad den planerade exploateringen kan komma att innebära för
staden, stadslivet och stadsbilden. Illustrationerna på sid. 15 i programmet
är så små och otydliga att det inte framgår hur stadsbilden kommer att påverkas ur ett fjärrperspektiv. Kommunen bör även i programmet belysa hur
staden påverkas i ett närperspektiv, t.ex. från strandpromenaden och andra
lämpliga platser på stadshalvön. Länsstyrelsen anser även att kommunen
bör i ett programskede redovisa hur den planerade bebyggelsen står i relation till andra planerade nytillskott av bebyggelse med stor omgivningspåverkan.
Under avsnitt 4 i planprogrammet finns en kort beskrivning av förtätningsförslaget. Länsstyrelsen anser att den beskrivningen är alltför abstrakt för
att det skall var möjligt att förstå vilka avsikter kommunen har med markanvändningen i området. Begreppen som används är alltför diffusa för att
människor i allmänhet skall kunna bilda sig en uppfattning om hur kommunen vill utveckla området. I andra delar handlingen förekommer begrepp som ”anlägga en urban plats” som utan förtydliganden inte beskriver
vilken avsikt kommunen har. Den urbana platsen kallas även torg i andra
delar av programmet. Länsstyrelsen anser att kommunen bör utveckla sin
beskrivning av hur stadsdelen skall utvecklas både med utgångspunkt ifrån
den nya bebyggelsen och vilken betydelse och vilket relation det nya skall
ha till stadslivet på centrumhalvön. Det finns en del antydningar om att
en privatisering av de nya husens närmiljö skall undvikas genom att inte
bygga uteplatser i bottenplanet. Detta förhållande mellan den nya bebyggelsen och den viktiga strandpromenaden behöver även illustreras.
Länsstyrelsen bedömer att de kan finnas ett visst utrymme till förtätning
inom området, men att de måste ske med hänsyn till befintlig bebyggelsestruktur och landskapets förutsättningar. Det måste även vägas in om det
finns rimliga möjligheter att infoga de anläggningar i form av parkeringshus och markparkeringar som den höga exploateringen innebär. Det saknas
ett resonemang om bland annat vad det nya parkeringshuset så tätt inpå
befintlig bebyggelse innebär för bostadsområdet och de som redan bor i
området. Det är bra att kommunen vill utveckla strandpromenaden och ta

över ansvaret för den. Det även positivt att avsikten är att rusta upp utemiljön inom området. Länsstyrelsen anser dock att det inte är självklart att en
förtätning i den omfattning som föreslås kommer att innebära att stadsdelen
och boendemiljön kommer att förbättras trots ambitioner om en ”upprustad” utemiljö.
Länsstyrelsen anser att kommunen bör redovisa sina motiv till att det är
lämpligt med en exploatering enligt samrådsunderlaget. Kommunen bör
även redovisa alternativa lösningar till att förtäta den aktuella stadsdelen
så att det aktuella förslaget kan sättas i relation till andra möjligheter till att
utveckla staden.
Trafik
Planprogrammets beskrivning av trafiksituationen i området är knapphändig och delvis missvisande. Området har endast en förbindelsepunkt med
resten av staden i vid korsningen Residensgatan och Varvsleden. En ökad
exploatering i området kan innebära konsekvenser för andra delar av området. Det är alltför snävt att i programarbetet bara förhålla sig till planområdet.
Bostadsförsörjning
Länsstyrelsen anser att kommunen även bör redovisa vilken betydelse denna detaljplans genomförande kan komma att få på bostadsförsörjningen i
kommunen och för centrala staden. Utredning av alternativa exploateringsgrader och lägenhetsfördelningar bör även sättas i relation till det faktiska
behovet av olika typer av bostäder.
Fördjupad översiktsplan
Det något avgränsade förslaget till planprogram accentuerar behovet av en
fördjupad översiktsplan för centrumhalvön där kommunen har möjlighet
att ta ställning till bebyggelseutvecklingen i ett större sammanhang. Länsstyrelsen ser därför inte att planprogrammet ger tillräckliga svar på lämpligheten att exploatera Hägern 12 på det sätt som föreslås.
Buller
Kommunen bör i likhet med frågan om hur planens genomförande kommer
att påverka trafiksituationen i planområdets närhet även göra en bedöm-

ning av hur bullersituationen påverkas. Kommunen har antagit att den
tunga trafiken på Residensgatan och Västra Varvsgatan är 0 %. Då det finns
ett lastbilsåkeri på Västra Varvsgatan är det tveksamt att det är lämpligt att
anta att det inte finns någon tung trafik i området.
Kommunen har inte tagit med andra bullerkällor som flygbuller i utredningen. I det fortsatta arbetet bör även bedömningar ur denna synvinkel
vägas in.
Skuggstudie
I en bilaga till programmet redovisas en skuggstudie. Det saknas dock en
analys och en beskrivning av hur den nya bebyggelsen kommer att påverka
ljusförhållandena inom planområdet.
Markföroreningar
Kommunen har gjort en översiktlig miljö- och geoteknisk utredning för området där provtagning har gjorts i punkter som ligger där de nya byggnaderna skall placeras. I det fortsatta arbetet är det även viktigt att undersöka
andra delar av området, framförallt marken mellan de befintliga husen och
de nya, där marken kan var förorenad lokalt. Länsstyrelsen tolkar det som
att det är områden som kan komma att utsättas för schakter för byggande
av grönytor eller liknande.
Teknisk försörjning
Det framgår inte om det befintliga va-nätet är dimensionerat för den ökade
belastningen eller åtgärder behövs för att höja kapaciteten i nätet inom och
utanför planområdet.
Klimatförändringar och risker för översvämning
Länsstyrelsen vill även i detta yttrande liksom vid den tidigare behovsbedömningen uppmärksamma kommunen på de risker som bl.a. Klimat- och
sårbarhetsutredningen lyfter fram när det gäller vattennära byggande.
Klimatförändringen kan enligt utredningen (sid. 296) ge upphov till ökade
vattennivåer i havet på mellan 0,8 och 2 m vid slutet av seklet, enligt det
scenario som beskrivs som sannolikt. I programmet hänvisas till MSB:s
kartering av översvämningsrisker för Luleå älven. Det framgår dock inte
hur kommunen skall hantera den osäkerhetsfaktor som råder när det gäller

klimatförändringarna. I det fortsatta planarbetet måste kommunen beskriva
hur man ser på planförslaget i relation till behov av klimatanpassning i
samhällsplaneringen.
Behovsbedömning
Kommunen redovisar att en behovsbedömning skall göras som en del av
det fortsatta planarbetet. Länsstyrelsen anser nu liksom i samband med den
tidigare behovsbedömningen att planförslaget är av den karaktär och omfattning med sannolikt stor påverkan på närliggande boendemiljöer, landskapsbilden, trafikförutsättningar m.m. som motiverar att en miljöbedömning behöver göras.
Samråd
Samråd har hållits med Länsstyrelsens enheter för kulturmiljö och miljöskydd.
Kommentar
Ett program är första steget av flera i en kommunal planeringsprocess. Programmet är till för att tidigt inhämta synpunkter innan ett färdigt projekt
arbetas fram. I programskedet är det därför självklart så att en rad frågor
ännu inte har besvarats eller bearbetats. Programmets syfte är inte i första
hand att ge svar, utan att ge ett underlag för att ta fram en plan och ett projekt i nästa skede, och med beaktande av de synpunkter som har kommit in
under programskedet. Flera av de synpunkter Länsstyrelsen för fram kommer att besvaras i planskedet. Några frågor är inte relevanta, bl a flygbuller
och kommer inte att behandlas vidare.
Huvudfrågan i programmet är den om arkitektur och stadsbyggande i Hägern 12. Luleå kommun väljer att endast kommentera huvudfrågan i detta
ärende, då övriga synpunkter kan hanteras bäst i detaljplaneskedet.
De kvaliteter med öppenhet och utblickar mot vatten som finns i kvarteret
skulle försvinna om man valde att bygga likadana lamellhus som redan
finns. Hägern är idag 6 våningar högt. Det är inte särskilt högt i en stad.
Däremot är Hägern ett storskaligt kvarter, där föreslagen förtätning väl passar in i de tankemönster och ideal som också har styrt utformningen i övrigt
i kvarteret.

De röda husen ligger strikt ordnade i huvudsakligen nord-sydlig riktning
så att alla får exakt samma förutsättningar avseende luft, ljus, öppenhet. De
gröna huset är exakt vinkelrätt placerat mot de röda husen, utan närmare
hänsyn till t ex rumsbildande effekter för gårdarna eller rörelsesamband
mellan olika byggnader i kvarteret.

Sjöfartsverket

Lamellhusen är placerade i modernismens generella, oändliga rum, där
byggnaderna som objekt och storslagen verkan har prioriterats framför
mindre, intimare rum mellan husen. Relationen mellan gata och entré är
helt upplöst. Det saknas i princip helt de mellansteg mellan helt privat (lägenhet) och helt offentligt (gata) som 1800-talsstaden alltid uppvisar.
Kvarteret är så demokratiskt att gavellägenheterna i de röda husen, som
verkligen har förutsättningar för att ge de boende storslagna vyer åt tre håll,
endast får ett litet fönster mot havet på gaveln.
Modernismens stadsbyggnadsideal har kritiserats för att anonymisera
invånarna, för att försämra mänsklig interaktion och för att vara omänskligt
i sin skala. I kvarteret Hägern finns alla de goda och de dåliga effekterna av
denna tid tydligt redovisade. Stadsbyggnadskontoret anser att det är av stor
betydelse att bevara befintliga miljöer som dokument av sin tid och sina
tankemönster. Men att bevara allt, oavsett om det är av ondo eller godo, är
inte en väg framåt. Stadsbyggnadskontoret anser att ny arkitektur är bättre
än återupprepning av tidigare misstag. Och att vår tid också får sätta avtryck i staden, utifrån de önskningar och ideal som idag präglar stadslivet.
Att tillföra ny bebyggelse i kv Hägern bedömer Stadsbyggnadskontoret
både är rimligt och ger möjlighet för bättre kvaliteter för alla inom Oscarsvarv och även centrumhalvön.
Programmet är inte som kommunen ser det, en planeringens slutprodukt.
Det är det dokument varmed planeringen startar. En rad frågor kvarstår
förstås till planskedet, men under denna del av planeringen finns både tid
för ytterligare samråd, och för fördjupad problemlösning.

Kommentar
Synpunkten noteras, men berör inte några frågor som direkt har med
planärendet att göra. Synpunkten kan möjligen ses som en upplysning, men
det är mycket oklart vem subjektet för synpunkterna är. Vem är det som ska
göra vad? Är det fastighetsägaren? Är det kommunen som i bygglovskedet
ska övervaka fastighetsägaren eller är det sjöfartsverket?

Trafikverket

Kommunala förvaltningar och bolag
Miljökontoret

Kommentar
Noteras

Kommentar
Stadsbyggnadskontoret avser att arbeta vidare gemensamt med miljökontoret för att verka för att en god bebyggd miljö uppnås i Hägern.

Räddningstjänsten

Tekniska förvaltningen

Kommentar
Synpunkterna om brandposter m m tas med i planbeskrivningen som upprättas i nästa skede av planarbetet.

Kommentar

Fritidsförvaltningen
Har inget att erinra mot planförslaget
Kommentar
Noteras

Planarbetets fortsättning förutsätter att gestaltning och teknisk rörande stranden blir behandlat i planarbetet.

Tillgänglighetsrådet

Övriga
Boende

Kommentar
Stadsbyggnadskontoret vidarebefordrar synpunkten till Akelius. Kommunen har också ett ansvar för tillgänglighetsfrågorna under bygglovskedet,
när detaljutformning av bl a trappor och hissar ska redovisas för en framtida påbyggnad.

Kommentar
Programmet är det första steget i en planprocess. Parkeringsgaragets
utformning kommer att redovisas tydligare i nästa skede, då ett detaljplaneförslag upprättas. I samband med upprättandet av detaljplanen kommer
det att finnas ytterligare två tillfällen till att granska och lämna synpunkter
på planens utformning.

Syftet med parkeringsgaraget är att tillgodose behovet av parkeringsplatser.
Ska detta behov tillgodoses genom markparkeringar blir konsekvenserna
orimliga för boende i kvarteret, då väldigt stora ytor måste tas i anspråk
som idag är grönområden. Att placera ett parkeringshus framför befintliga
hus, mot sjösidan, innebär en inskränkning för boende i både utblickar i
kvarteret och utsikt från bostäderna. Dessa alternativ har därför valts bort.
Att lägga ett underjordiskt garage under de nya husen är visserligen möjligt, men både kostsamt och svårt att genomföra eftersom markens höjd är
så låg över havet. Att skydda sig från att parkeringsgaraget t ex blir översvämmat är inte en helt enkel uppgift. Det alternativet har därför också
valts bort.
Den yta som föreslås för p-hus utgörs huvudsakligen av parkeringsplats
idag. Av de 2600 m2 som föreslås för p-hus är endast ca 800 m2 gräsyta, resten är asfalt. Programmet utgår ifrån att förtätningen ska ske med så liten
förlust av grönyta som möjligt, gärna t o m en ökning av dessa ytor genom
effektivare nyttjande av de öppna ytor som finns.
Det valda läget är det för kvarteret det läge som är bäst inom kvarteret för
ett parkeringshus med hänsyn till kvarteret, gatan och befintlig bebyggelse.

Sammanfattning
Inkomna synpunkter rör huvudsakligen tekniska och som miljömässiga
aspekter på förtätning i kv Hägern. De flesta av dessa synpunkter bedöms
kunna hanteras i planskedet.

Ställningstagande
Inkomna synpunkter föranleder inga förändringar i programmet för kv
Hägern 12.
Stadsbyggnadskontorets planavdelning 2011-05
Gunilla Selin				
Planchef				

Maria Hildén
Planarkitekt

SAMRÅD
Programförslag för del av Oscarsvarv, Hägern
Programförslag
Akelius fastigheter har ansökt om att få upprätta
en ny detaljplan för fastigheten Hägern 12 i syfte
att bygga fler bostäder. Ett programförslag har
tagits fram som redovisar tre strandnära flerbostadshus lägenheter i storlekarna 2-3 RoK, samt
påbyggnad av gröna huset med två våningar. Totalt
innebär förslaget ytterligare 230 lägenheter.
För att försörja området med parkeringsplatser planeras
ett nytt parkeringshus i tomtens nordvästra del.
Den nya bebyggelsen planeras på en befintlig parkeringsplats samt del av ett grönområde. I programmet för nybyggnad ingår att förbättra fri- och grönytorna i kvarteret.
Strandpromenaden är idag en del av fastigheten Hägern
12, men förutsätts i framtiden bli allmän plats. Det innebär att strandpromenaden kommer att ägas och skötas av
kommunen. I de nya husen längs stranden föreslås lokaler
i bottenplan för att ytterligare understryka att stranden är
offentlig plats.
Samrådsutställning
Programmet ställs nu ut för granskning och synpunkter
från berörda och allmänheten. Programmet är ett första
steg i detaljplaneprocessen. Efter programsamrådet kan

programmet bearbetas och antas som underlag för fortsatt
planering av kommunstyrelsen. Det innebär att ett förslag
till detaljplan sedan kan tas fram. Allmänheten kommer
att få möjlighet att lämna synpunkter även på detaljplaneförslaget vid två tillfällen.
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Upplysningar
Upplysningar lämnas av planarkitekt Maria Hildén
0920-45 38 14, maria.hilden@sbk.lulea.se eller planchef Gunilla Selin 0920-45 37 04.

Programhandlingarna finns i följande lokaler:

fr.o.m. 2011-02-15 t.o.m. 2011-03-08
Stadsbyggnadskontoret, Stadshuset, Rådstugatan 11, vån 8
Stadsbiblioteket, Kulturens hus, plan 4
Luleå kommuns hemsida www.lulea.se/planer
Utställda handlingar
•
•
•
•
•
•

Program
Bilaga a buller
Bilaga b markundersökning
Bilaga c geoteknik
Bilaga d skuggstudier
Bilaga e trafik

Synpunkter
Synpunkter på detaljplanen skall vara skriftliga och
undertecknade med tydligt namn och adress och skickas

till:

Luleå kommun, Stadsbyggnadskontoret, Planavdelningen
971 85 LULEÅ

Fotomontage med tre nya bostadshus och gröna huset påbyggt med två våningar.. Bild:: HHLA arkitekter/Stadsbyggnadskontoret

Plan över Hägern 12, programförslag med tre nya
punkthus, ett parkeringshus och påbyggt grönt hus.

