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Handlingar

I planen ingår följande handlingar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Program
Samrådsredogörelse till planprogrammet
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning		
Samrådsredogörelse till detaljplanen ( tas fram efter samråd)
Fastighetsförteckning
Bilaga Markundersökning MRM, inklusive MRM : PM 12129
Trafikbullerberäkning AF Ljud
Bilaga Byggnadsprojekt Folkets Energihus

Av ovanstående handlingar är det endast plankartan med bestämmelser som har
juridisk verkan.

Planens syfte och huvuddrag

Planens huvudsakliga syfte är att pröva förutsättningarna för  byggrätt för ett 15
våningar högt hus i Luleå centrum. Planerad byggnad är främst ett bostadshus,
men lokaler för handel och kontor planeras i gatuplanet, samt i våning 3-5. Efterfrågan på bostäder i centrum är stor. I planerad byggnad kan mellan 90 och 100
nya lägenheter skapas. Lägenheterna bedöms bli attraktiva med fin utsikt över
centrumhalvön. Mer bostäder i Luleå centrum bidrar till att stärka underlaget för
handel och övrig samhällsservice.

Behovsbedömning

Enligt den så kallade MKB-förordningen ska kommunen alltid göra en bedömning av huruvida genomförandet av en plan kan antas medföra betydande
miljöpåverkan. Med miljöpåverkan avses bl a risker för människors hälsa eller för
miljön, överskridna miljökvalitetsnormer, påverkan på kulturarvet eller på skyddad natur. Denna bedömning kallas behovsbedömning.
En behovsbedömning har genomförts av Luleå kommun. Behovsbedömningen
har skickats till länsstyrelsen för yttrande. Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande 2012-08-06 angett följande :
Länsstyrelsen anser att planerad bebyggelse är betydande och påverkan kan
bli stor. Kommunen bör i det fortsatta arbetet tydligt motivera det högt tillåtna
antalet våningar och vilka konsekvenser det kan få inom och i angränsande omgivning. Länsstyrelsen vill särskilt framhålla betydelsen av att konsekvenserna
för angränsande fastigheter belyses, de frågeställningar som behöver behandlas
utöver det, är de frågor som kommun redovisat i behovsbedömningen. Kommunen bör även redovisa hur de avser att tillgodose de boende med lämpliga friytor
för lek och utevistelse på tomten eller i närområdet.
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Byggnadsnämnden beslutade 2012-08-21 att planens genomförande kan medför
betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning av detaljplanen ska genomföras
och en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas.

Plandata
Lägesbestämning
Planområdet är beläget mitt i Luleå centrum. Detaljplanen omfattar del av kvarteret Katten, närmare bestämt fastigheten Katten 6, samt gemensamhetsanläggningen Kattgränd och del av Skomakargatan. Planen berör det område som avses
att exploateras samt angöringen till byggnaden. Avgränsningen är ett avsteg från
planprogrammet som anger att hela kvarteret Katten ska ingå i planområdet. Projektet är så stort och omfattande att det krävs en särskild utredning. Planeringen
av övriga delen av kvarteret kan anstå. Luleå kommun, stadsbyggnadskontoret
vill planlägga resten av kvarteret i ett senare skede.

Areal
Planområdets areal uppgår till ca 0,16 hektar.

Markägoförhållanden
Fastigheten Katten 6 ägs av  fastighetsbolaget Folkets Energihus AB. Kattgränd är
en gemensamhetsanläggning för fastigheterna Katten 6, 12,13, och 14. Gatumarken som ingår i planområdet ägs av Luleå kommun.

Tidigare ställningstaganden
Planer,program och visioner
Översiktliga planer
En fördjupad översiktsplan för Luleå tätort antogs av kommunfullmäktige 1993.
I översiktsplanen betecknas hela centrumhalvön och Östermalm som ”viktigare
centrumområde”. Centrumfunktioner och bostäder prioriteras.
Vision 2050
I december 2008 antog kommunen en ny vision för Luleå år 2050. Vision 2050
är inledningen till kommunens arbete med att ta fram en ny översiktsplan. Om
Luleå centrum anges följande:
”Luleå stadskärna är ansiktet där framtidstron speglas. Stadskärnan är ett administrativt och kulturellt centrum med ett ständigt flöde av människor och idéer.
Det är tätt, charmigt och levande med en dynamisk och harmonisk blandning
av arbetsplatser, handel, bostäder, nöjen, kultur och natur. Arkitekturen kopplar
samman historia med framtid och i det vackra ryms också det annorlunda. Vi har
flera tydliga landmärken som bekräftar vår starka personlighet.”
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Stadsmiljöprogram för Luleå centrum
Programmet antogs av kommunfullmäktige 2004-02-23.
Stadsmiljöprogrammet lyfter fram de kvaliteter som finns i stadskärnan, utgör
underlag för arbetet med bl.a. detaljplaner och ger dessutom konkreta riktlinjer för utformning av stadsrummen. Blandningen av funktioner i centrum, som
medför folkliv under hela dygnet, bör värnas. Man bör eftersträva att centrumhalvön även i fortsättningen rymmer ett rikt och varierat utbud av nöjen, kultur,
handel, service, arbetsplatser och bostäder.

Inriktning för boendeplanering, Luleå kommun 2007-2012
Planen antogs av kommunfullmäktige 26 mars 2007 och den senaste uppföljningen godkändes av av kommunstyrelsen den 14 april 2009.
Det finns en brist på bostäder i centrum medan det i stadens ytterområden finns
ett litet överskott. En prognos över nybyggnadsbehovet baserat på befolkningsökningen i kommunen visar att 230 lägenheter behöver tillskapas varje år. Ser
man däremot på prognosen över nybyggnadsbehov baserat på visionen, 80 000
invånare år 2015, så behöver 350 lägenheter tillskapas varje år.

Detaljplaner
Gällande stadsplan, 25-LUL-A68, fördes till stadsfullmäktiges protokoll 25
oktober 1945 §50. Planen upprättades för flera kvarter mellan Smedjegatan och
Kungsgatan, Storgatan och Lulsundsgatan.  För kvarteret Katten ges möjlighet till
byggnader för bostadsändamål i två respektive fyra våningar, med ”slutet byggnadssätt”. Möjlighet ges också att anlägga delar av fastigheterna med terrass- och
gårdsöverbyggnader. Detaljplanen över kvarteret Katten har förlorat i betydelse
eftersom senare bebyggelse har uppförts på dispens i strid mot gällande detaljplan.

Program för planområdet
Planprogrammet antogs av kommunstyrelsen 2011-10-17. Programmet redogör
allmänt för allmänna planförhållanden, tidigare ställningstaganden, och platsens
förutsättningar.  I planprogrammet förs ett resonemang kring våningshöjder.
Följande scenarion redovisas :
Scenario 1:

5 våningar hög byggnad på Katten 6

Scenario 2:

10 våningar hög byggnad på Katten 6

Scenario 3:

20 våningar hög byggnad på Katten 6

I planprogrammet vägs för- och nackdelar med olika hushöjder i projektet.

Kommunala beslut i övrigt
Kommunstyrelsen beslutade 2011-10-17 §227 att godkänna byggnadsnämndens
förslag till Program för del av Innerstaden, kvarteret Katten, som underlag för
fortsatt detaljplanering men att antalet våningar ändras till 10-15 våningar.
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Riksintressen
Området ligger inom riksintresse för friluftsliv och turism enligt miljöbalken 3
kap 6 § och natur- och kulturvärden enligt 4 kap 1-2 §§. Riksintresset omfattar
kustområdet öster om riksväg E4. Riksintresset friluftsliv och turism enligt 3 kap
Miljöbalken saknar i praktiken relevans för Luleå centrum. Riksintressen enligt
4 kap 1§ och 2§ utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter och det
lokala näringslivet.
Enligt 5 kap Miljöbalken får regeringen för vissa geografiska områden eller för
hela landet meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön
i övrigt, om det behövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön
eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljön
(miljökvalitetsnormer). Enligt 5 kap 3§ miljöbalken skall miljökvalitetasnormer
iakttas vid planering och planläggning.
Enligt de mätningar som miljökontoret genomfört 2011 överskreds inte miljökvalitetsnormen för luft. På sidan 19 under rubriken konsekvenser redovisas påverkan på luftkvalite och riksintressen enligt kap 6 miljöbalken.

Förutsättningar och förändringar
Natur
Mark och vegetation
På Katten 6 stod tidigare Folkets hus, en träbyggnad från mitten av artonhundratalet. Idag består fastigheten Katten 6 av en kal grusbelagd yta. Det finns sparsamt med vegetation i kvarteret Katten.
Geotekniska förhållanden
Marken på fastigheten Katten 6 har tidigare varit bebyggd och bedöms vara stabil. Före grundläggningen genomförs en undersökning som ska ge svar på vilken
grundläggningsmetod som är lämplig vid nybyggnation på den aktuella platsen.

Förorenad mark
MRM Konsult AB har  utfört en miljöteknisk undersökning på kvarteret Katten 6.
Luleå centrum. Provtagning utfördes den 25:e april 2012 med skruvborr och borrbandvagn. På fastigheten Katten 6 låg tidigare Folkets hus som totalförstördes i
en brand år 2003. Sett till tomtens historia med branden är sannolikheten stor att
brandrester finns kvar i marken.
Marken på tomten består av sandfyll ner till ca två meter, därefter kommer den
marknivå där Folkets hus stod. I tre provpunkter påträffades rester från grunden
till Folkets hus. Det var i dessa punkter som brandrester i form av aska och tegel
påträffades. Vid ca två meters djup, får sanden viss inblandning av silt och grus
vilket tyder på en övergång till naturlig mark.
Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för olika element vid arbete
med att bedöma förorenad mark. Marken ska användas till bostäder och bedöms
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vara av känslig typ (KM). Den miljötekniska undersökning som gjorts på Katten
6 visar att det finns förhöjda halter av koppar, zink, bly och barium i de brandrester som ligger kvar i marken från Folkets hus branden. I en analys överstiger
halten PAH (H) riktvärdet för KM. Halten är dock endast 20 % över riktvärdet
och ligger på en haltnivå som man kan finna i princip var som helst inom Luleås
centrala delar.Petroleumprodukter i form av olja har inte påträffats.
Eftersom det fanns en viss misstanke om förekomst av dioxin i brandresterna
som resultat av ”ofullständig förbränning” utfördes analys av dioxin på ett prov.
Provet visar på förekomst av dioxin, men nivån ligger under KM riktvärdet, ca 50
% som högst.
Undersökningen begränsades till de delar av fastigheten som var åtkomliga. En
stor del av den aktuella fastigheten upptas av en entreprenörs baracketablering
och är tills vidare oåtkomlig för provtagning.Det finns inom närtid ingen praktisk
möjlighet att komplettera undersökningen där byggbarackerna står. För att inte
stoppa arbetena i ett skede där schaktarbeten pågår görs i god tid före schaktstart
en kompletterande provtagning i en punkt med avseende på brandskiktet. Denna
provtagning kan utföras med grävmaskin. Provgropen dokumenteras ned till
brandskiktet och prov tas på detta. Detta prov används för karaktärisering inför
deponering (laktest enligt EN 12457-3.
Vid markarbeten för en eventuell nybyggnation på fastigheten Katten 6 ska
hänsyn tas till föroreningssituationen i marken. Byggprojektet innebär att en
källarvåning anläggs under gatunivå. Det krävs då grävning och bortschaktning
av jordmassor. All jord som grävs upp och som inte har en i förväg planerad
användning är per definition avfall. Som avfall skall jorden därför tas om hand
på deponi. All jord som skall deponeras skall enligt krav i avfallsförordningen
(2011:927) karaktäriseras med avseende på i vilken typ av deponi den skall deponeras, deponi för inert avfall (IA) icke farligt avfall (IFA) respektive farligt avfall
(FA). Denna karaktärisering skall göras innan en avfallsdeponi kan eller får ta
emot materialet. Enligt NFS 2004:10 får jord (avfall) klassad som 170504 deponeras som inert avfall utan föregående karaktärisering. Detta bör kunna tillämpas
här då fyllnadsjorden över brandskiktet tillförts efteråt.

I KAT 1202 och KAT 1203 överskreds KM riktvärdena för barium, koppar, zink och bly.

7

Eftersom allt material är karaktäriserat vid schaktstart blir hanteringen relativt enkel. Vid schaktarbetet tas först eventuellt oljeförorenade ytliga massor
om hand på därför avsedd deponi, avgränsning görs på plats av miljökontrollant med möjlighet till snabba oljeanalyser. Om alla därunder befintliga massor
bedöms som inert avfall kan de således direkt transporteras till överenskommen
plats. Om brandresterna klassas som icke farligt avfall skalas den inerta sanden
av ned till gränsen för brandresterna. Denna gräns bör kunna urskiljas okulärt
och det är därför viktigt att arbetsledning och grävmaskinist har fått information
om sättet att hantera samtliga massor redan vid projektstart. Enligt gjord undersökning har även betong påträffats, sannolikt grundplattan i källaren. Betongrester tas om hand enligt normalt förfarande då betong klassas som inert byggavfall.
I nya Plan och bygglagen kan kommunen bestämma att bygglov till åtgärder som
innebär en väsentlig ändring av markens användning får ges under förutsättning att viss skyddsåtgärd först vidtas, till exempel sanering av förorenad mark.
Ändring av lagen har kommit till stånd för att förenkla hanteringen av förorenad
mark. Grävning  för sanering  och förberedelse till byggande kan ske vid  samma
tillfälle. Arbetsgång sker på följande sätt :
1. Marklov söks hos byggnadsnämnden för grävning och borttransport av jord.
2. En anmälan görs till Miljökontoret innan grävningen påbörjas enligt 28§ Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899)
3. Jorden fraktas bort, klassificeras, deponeras och tas omhand enligt krav i avfallsförordningen (2011:927)
4. Bygglov söks hos byggnadsnämnden
För att säkerställa att arbetsgången utförs i rätt ordning har en planbestämmelse
införts som anger att bygglov inte får medges förrän markförorening har avhjälps.
Radon
Luleå centrum har inga höga radonvärden. En radonundersökning ska genomföras innan startbesked lämnas.

Bebyggelseområden
Förutsättningar
Dagens centrum är framförallt format av den stadsplan som upprättades efter
branden 1888. Den nya stadsplanen innebar en rätvinklig rutnätsstruktur med i
huvudsak tre gatubredder: 12, 18 och 24 meter. Dessutom finns några gator som
fick behålla sin bredd från före branden om 8 meter. De olika gatubredderna ger
rytm och variation i stadsmiljön och är en viktig del av stadens karaktär.
Bebyggelsen i Luleå centrum uppvisar en stor variation i ålder, placering på
tomten, material, höjder och färgsättning. Det vanligaste mönstret har varit att
placera byggnader längs med gatan i kvartersgräns, men mängder av undantag
finns. I många andra rutnätsstäder har bebyggelsen utförts i slutna kvarter. I Luleå centrum har istället friliggande hus och öppningar in mot gårdsrummen varit
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huvudprincip i den äldre bebyggelsen. I den centrala delen av centrum dominerar bebyggelse placerad i gatuliv med slutna kvarter.
Silhuetten domineras av i första hand domkyrkan och i andra hand stadshuset som
höjer sig över stadskärnans övriga bebyggelse. Hög bebyggelse i närområdet är
Shopping i kvarteret Råttan, de tre punkthusen vid Kungsgatan i kvarteret Vesslan
samt brandstationens tornbyggnad. Domkyrkan är placerad på centrumhalvöns
högsta punkt och kyrktornet reser sig till en höjd av drygt 60 meter över mark.
Centrums läge på en halvö medför att silhuetten och stadens fasader mot vattnet
presenteras tydligt vid stadens två infarter, från Bergnäsbron och via Bodenbanken.  År 2012 pågår byggnation i kvarteret Hunden. Närmast Kulturens hus vid
Smedjegatan kommer den högsta byggnaddelen att uppföras till 12 vånings höjd.
När byggnaden är färdig kommer byggnaden att påverka stadens siluett.
Kvarteret Katten består av fyra fastigheter, Katten 6, 12, 13 och 14. På Katten 14
ligger ”Lilla Shopping”, en byggnad som fyller ut hela fastighetens yta och innehåller handelslokaler och restaurang i tre plan. Två plan ligger ovan mark och
under gatunivå ligger en biograf med utgång/nödutgång mot Katten 6.

Flygbild som visar kvarteret Hunden i förgrunden och kvarteret Katten i mitten på bilden.
Exploateringen på kvarteret Hunden pågår. På kvarteret Katten ligger Lilla Shopping och
mot Storgatan ett kombinerat bostads-kontorshus med handel i bottenvåningen. Fastigheten Katten 6 är idag en kal grusyta.
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Byggnadsvolymerna varierar i höjd mellan en och fem våningar. Byggnadsvolymerna är högst mot Storgatan. Fastigheterna innehåller både lokaler och bostäder.
Förändringar
Detaljplanen medger byggrätt till en ny byggnadsvolym på 15 våningar över
gatunivå i Luleå centrum.  Planerad byggnad inrymmer handel/samlingslokal
i gatuplanet, parkeringsgarage i  våning 2 och 3, kontor i våning 4 och 5, samt
bostäder i våning 6-15. Bostadsdelen  gestaltas som en u-formad byggnad med en
gemensam innergård mot väster.
Entrén till byggnaden sker dels från Skeppsbrogatan i norr och dels från Skomakargatan i väster. Bilparkering nås via  Kattgränd, innergatan i kvarteret.
Varumottag till Max-restaurangen i Lilla Shopping (Katten 14) sker via separat
inbyggnad i gatuplanet. Högst upp planeras en takterrass som är tillgängliga för
de som bor och arbetar i byggnaden. I den planerade byggnaden kan en inglasad
innergård anordnas.
Balkonger anordnas mot den norra, östra och södra fasaden. Invändigt utformas
byggnaden med loftgångar till varje våningsplan. En gemensam vinterträdgård
kan anordnas i innergården.
I gatuplanet ska Folkets Hus föreningen bedriva kulturell verksamhet. Lokalerna
får en offentlig karaktär. Det finns också plats för en mindre handelslokal som
vetter mot Skeppsbrogatan. Det är viktigt för centrum och dess gatumiljö,  att
gatuplanet får en upplyst lokal med publik verksamhet. För att säkerställa detta
införs en planbestämmelse som anger att endast centrumverksamhet får anordnas i gatuplanet.

Byggnadskultur och gestaltning
Den planerade byggnaden kommer genom sin höjd att få en framträdande roll i
Luleå centrum. Planområdet ligger nära Kulturens Hus, Shopping och Ebeneser.
Pågående byggnation i kv Hunden kommer att förändra stadsbilden i centrum.
Den högsta byggnadsdelen i kvarteret Hunden är på 12 våning. Delvis kommer
kvarteret Hundens byggnation att skymma planerat byggnadsprojekt på fastigheten Katten 6. Eftersom byggnaden kommer att bli väl synlig i centrum krävs att
stor omsorg iakttas vid gestaltningen av byggnaden.
Tillgänglighet
I  planerad byggnad ska två trapphus med hiss anordnas. Det blir möjligt  att
köra in med bil in i byggnadens parkeringsgarage och ta hissen upp till byggnadens alla våningsplan. Tillgängligheten i byggnaden bedöms bli god.

Offentlig och kommersiell service
Närmaste förskola och grundskola F-6 ligger ca 200 meter nordost om planområdet. För gymnasieelever ligger gymnasiebyn ca 1 km väster om planområdet.
Närmaste livsmedelsbutik ligger ca 300 meter från planområdet. För de mindre
skolbarnen ligger Östra skolan närmast. Skolvägen bedöms som relativt säker
även om det förekommer omfattande biltrafik i centrum. Gångvägar, trottoarer,
10

Så här kan det se ut.
Fotomontage som visar planerad byggnad i kvarteret Katten samt byggnadsvolymer som visar pågående
byggnation i kvarteret Hunden (vita byggnadsvolymer). Bilden tagen på Bodenvägen i höjd med badhuset.

Så här kan det se ut.

Så här kan det se ut.

Fotomontage från Skeppsbrogatan. I förgrunden t v Shopping. I bakgrunden i bildens centrum, planerad byggnad i kvarteret Katten.

Fotomontage som visar planerad byggnad i kvarteret Katten. I förgrunden pågående byggnation (vit
färg) i kvarteret Hunden. Bilden tagen från Norra
Hamn
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Så här kan byggnaden utformas. Sektion från norr (från Skeppsbrogatan)

Så här kan byggnaden utformas. Sektion från väster (från Skomakargatan)
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takterrass
tak
vån 6-15
bostäder

grön gård
vån 4-5
kontor

infart parkering
inlastning

vån 2-3
parkering
Sko

Folkets hus
butiker
vån -1
parkering

Sk

ep
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tan
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Så här kan planerad byggnad utformas. Sprängskiss som visar planerad disposition av
byggnaden. Högst upp placeras bostäderna. Kontorsvåningar planeras i våning 4-5. Handel/samlinglokaler i gatuplanet. Resterande våningar anordnas för parkering, teknik, avfall
och cykelparkering.
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samt övergångställen finns. Vissa övergångställen  kan dock vara svåra att passera vid rusningstrafik för de mindre skolbarnen.

Fornlämningar
Inga fornlämningar finns i området.

Friytor
Lek och rekreation
På taket ska två takterrasser.anordnas som blir tillgänglig för alla som bor i huset.
Innergården på plan 6 ska anordnas som en friyta.

Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
All biltrafik matas via Skomakargatan. Biltrafiken från Skomakargatan matas ut
mot  Skeppsbrogatan.Från Katten 6 planeras i parkeringsgarage 104 parkeringsplatser.
Uppförd byggnad alstrar trafik. Trafikalstringen har beräknats via Trafikverkets
trafikalstringsprogram. Följande ingångsvärden har tillämpats, 90 lgh, kontor

2200 kvm BTA, närbutik 600 kvm BTA  samt parkeringsbehov enligt kommunens
parkeringsnorm. Trafikalstringsprogrammet gav följande resultat :
Skeppsbrogatan är lämplig som en prioriterad cykelgata. Den planerade byggnaden på Katten 6 har två entréer, en mot Skeppsbrogatan och en mot Skomakargatan. Cykelparkering kan anordnas i källargarage. Angöringen sker då från
Skomakargatan, Kattgränd och vidare ner i källarvåningen.
Kollektivtrafik
Smedjegatan är nodpunkten för busstrafiken i Luleå. Skeppsbrogatan används
som bussgatan. Eftersom planområdet ligger i centrum finns det goda möjligheter att nyttja kollektivtrafik som når ut till alla stadsdelar.
Parkering, varumottag, utfarter
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Parkering ordnas i källarvåningen samt i våning 2-3 ovan mark. Totalt kan 104
p-platser inrymmas i parkeringsgarage. Antalet lägenheter uppgår till mellan
90 - 100 lägenheter. Kontorslokalerna uppgår totalt till 2200 kvm. I gatuplanet
anordnas en samlingslokal samt handel. Totalt uppgår lokalytan till ca 680 kvm.
Bilplatser per lägenhet
BOSTÄDER

Boende

Besökande

Totalt

Flerfamiljshus i centrum

0,8

0,1

0,9

Antal bilplatser/1000 m2
bruttoarea

Utan samnyttjande

Med samnyttjande

Totalt

Därav besökande Totalt

Detaljhandel

37

30

30

Kontor

22

4

11

CENTRUM

Gällande parkeringsnorm anger följande :
Med gällande parkeringsnorm kommer ett underskott av parkeringar att uppstå.
Detta kan täckas genom friköp av parkeringsplatser i ett nytt parkeringshus som
planeras vid Pontushallen.
Parkeringsbehovet beräknas i samband med bygglovet. Gällande parkeringnorm
tillämpas vid beräkning av parkeringsbehovet. Bygglovhandlingarna ligger till
grund för beräkningen. Ett avtal tecknas mellan kommunen och fastighetsägaren.
Ersättningen till kommunen erläggs när avtalet tecknas.
Kattgränd som är en gemensam köryta för fastigheterna i kvarteret utnyttjas
till infart mot varumottaget. Varubilarna får backa in från Skomakargatan mot
varumottaget. Maxrestaurangens varumottag byggs och placeras på fastigheten
Katten 6. Lilla shopping innehåller en hamburgerrestaurang, en sporthandel och
en biograf. Varor måste kontinuerligt levereras till lokalerna. Transporterna kan
ske med mindre varubilar. För biografen kommer dörren till utgången att flyttas
mot Kattgränd.
In- utfart från parkeringsgarage sker mot Kattgränd och vidare ut mot Skomakargatan. Skomakargatan får därför en ökad trafikmängd eftersom även kvarteret
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Så här kan trafiken angöra planerad byggnad. Infart till parkering planeras att ske via
Kattgränd. Ett nytt varumottag byggs för MAX restaurangen som ligger i Lilla Shopping.
Varumottag byggs in i planerad byggnad.

Hunden kommer att trafikmatas via Skomakargatan.

Teknisk försörjning
Det är möjligt att ansluta ny bebyggelse på Katten 6 till kommunens vatten- och
avloppssystem. Tryckstegring samt brandvatten ska anordnas i planerad byggnad.
Om byggnaden ska förses med sprinkler måste en reservoar för sprinklervatten
anordnas i planerad byggnad
Möjligheter finns att ansluta sig till Luleå Energi:s fjärrvärmesystem. Dagvattnet
från kvarteret ansluts till kommunens dagvattennät. Ett soprum med källsortering anordnas i källarplanet. Renhållningen får tillträde till soprummet via
garagenedfart från Kattgränd.

Administrativa frågor
Genomförandetid
Planens genomförandetid är 10 år. Den medellånga genomförandetiden motiveras med att byggstart kan tidigast genomföras när byggprojektetet i kvarteret
Hunden är färdigställt. Det kan också ta en viss tid att sälja in projektet. Byggpro16

jektet sker helt på kommersiella villkor.

Bygglov
Gamla Folkets hus förstördes genom brand. En markundersökning visar att det
finns höga halter av koppar, zink, bly, barium och polycykliska aromatiska kolväten. En planbestämmelse med villkor införs i planen som anger att bygglov får
inte medges förrän markförorening har avhjälpts.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmänna platser.

Konsekvenser
Fastighetsrätt
Fastighetsbildning
Varuintaget med körytor som nyttjas av fastigheten Katten 14 (Lilla Shopping) är
placerat på Katten 6. Berörd mark är inte säkerställd genom servitut eller avtal.
För att säkerställa markåtkomsten till varumottag till Katten 14 redovisas ett yområde i detaljplanen på Katten 6. Marken blir  då tillgänglig för fastigheten Katten 14 att angöra med varutransporter över Katten 6. För att säkerställa åtgärden
fastighetsrättsligt bör ett servitut bildas i en lantmäteriförrättning.
Byggnaden innehåller lokaler och bostäder. Det är inte bestämt hur fastigheten
skall ägas och förvaltas i framtiden. Möjligtvis kan det vara lämpligt att bilda två
eller flera 3D fastigheter där bostäderna i våning 6-15  ingår i  fastighet som ägs
och förvaltas av en bostadsrättsförening. Tak fasader, trapphus och parkeringsvåningar mm får då inrättas som gemensamhetsanläggningar. Tredimensionell
fastighetsbildning är förenligt med planens syfte och får prövas i en lantmäteriförrättning om behov uppkommer.

Gemensamhetsanläggning
Gatan som går tvärs igenom kvarteret heter Kattgränd. En gemensamhetanläggning är inrättad för Kattgränd. Samtliga fastigheter i kvarteret är anslutna till gemensamhetsanläggningen. Den används idag till gemensam köryta. Fastigheten
Katten 6 avser att använda Kattgränd (gemensamhetsanläggningen) till infart till
parkeringsanläggningen i planerad byggnaden. Det innebär att fastigheten Katten 6 ökar nyttjandegraden i gemensamhetsanläggningen. Andelstalen bör därför
omprövas, så att Katten 6 tar ett större ansvar för skötsel och drift av gemensamhetsanläggningen.

Avtal
Planerat byggprojekt kommer att byggas i fasadliv mot handelslokalen på Katten
14. Det krävs smärre ombyggnationer och påverkan på Lilla Shoppings västra fasad.  Varumottag måste byggas om. Ett avtal som reglerar ansvar och fördelning
av kostnader ska upprättas mellan ägarna till fastigheten Katten 6 och Katten 14.
Avtalet kan sedan ligga till grund för bildande av servitut.
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Ekonomi
Planekonomi
Kostnadena för att genomföra detaljplanen har inte beräknats. Kommunen får intäkter via bygglov och anslutningsavgifter till va-nät samt friköp av parkeringar.
Ansvarsfördelning
Planens genomförande berör framförallt exploateringen på fastigheten Katten 6.
Fastighetsägaren ansvarar för byggprojektet.
Ersättning
Fastighetsägaren till Katten 6, bekostar framtagande av detaljplan. Någon planavgift vid bygglov kommer därför inte att tas ut.

Påverkan på miljön
Luftkvalité
Genom att lokalisera ett större bostadshus i centrum med 90- lägenheter så
minskas transportarbetet. Närhet mellan bostäder, arbete och service innebär en
minskning av CO2 utsläppen enbart pga av vald lokalisering jämfört med andra
bostadsprojekt utanför centrum.
Klimat/skuggbildning
Genom ökad byggnadshöjd kan mikroklimatet påverkas i närområdet. Ökad
skuggbildning samt blåsigare gatumiljö närmast huset kan uppstå. Skuggbildningen norr om planområdet ökar. Klockan 9 skuggas Kulturens Hus. Klockan
12 skuggas kontorshusen i kvarteret Mården, norr om planområdet. Klockan
15 skuggas bostäderna i Shopping. Senare på kvällen står solen så lågt att även
befintlig bebyggelse skuggor gatorna i centrum.
I miljökonsekvensbeskrivningen redovisas skuggbildningen under perioden
mars-juni, och motsvarande period efter sommarsolståndet.

Riksintressen och skyddade områden
I Miljöbalken 5 kap 1 § anges ” Regeringen får för vissa geografiska områden
eller för hela landet meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller
miljön i övrigt, om det behövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller
miljön eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller
miljön (miljökvalitetsnormer).
I Luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477) preciseras krav på högsta tillåtna
föroreningsnivåer för ett antal olika föroreningar. För vissa typer av föroreningar
finns riktvärden som inte får överskridas. För närvarande finns miljökvalitetsnormer för bla  kvävedioxid, svaveldioxid och partiklar PM10 samt för några ämnen
till. Luleå kommun utförde senast luftmätningar år 2011. Resultatet av mätningarna som har skett under en tidsperiod av 11 månader, visar att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid har har tangerats, till följd av att dygnsmedelvärdet har
överskridits 7 gånger av tillåtna 7. Resultatet visar att det finns höga halter av
kvävedioxid  i Luleå centrum vilket innebär att kommunen måste arbeta för att få  
ner luftföroreningshalterna i utomhusluften.
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Kulturens Hus

Katten 6

Shopping

Modellen visar skuggbildningen vid sommarsolståndet 22 juni kl 9. Den nya byggnaden
skuggar Kulturens Hus samt del av ett kontorshus norr om kvarteret

Kulturens Hus

Katten 6

Shopping

Modellen visar skuggbildningen vid sommarsolståndet 22 juni kl 12. Den nya byggnaden
skuggar kontorshuset norr om kvarteret

Kulturens Hus

Katten 6

Shopping

Modellen visar skuggbildningen vid sommarsolståndet 22 juni kl 15. Den nya byggnaden
skuggar lägenheterna i Shopping.
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Detaljplanens genomförande innebär att ca 90-100 lägenheter och ca 100 kontorsarbetsplatser får byggas. Det är svårt att bedöma hur många trafikrörelser som
byggnaden ger upphov till. Många som väljer att bosätta sig i centrum väljer ett
centralt läge pga närhet till arbetsplatser och service. Behovet av bil är därför
mindre, och det totala transportbehovet bedöms därför minska i förhållande till
andra lokaliseringar utanför Luleå centrum. En lokalisering  av ett större bostads/kontorshus i centrum är bra för luftkvaliten i Luleå kommun, men den kan
samtidigt ge en ökad belastning i Luleå centrum. För kollektivtrafiken är centrum
en nodpunkt. Kontoranställda kan därför bättre utnyttja kollektivtrafiken, än vid
lokalisering av kontorsarbetsplatser i mer perifera lägen. När nya bostäder byggs
så uppstår en flyttkedja, eftersom andra bostäder blir lediga. Det blir en rotation av människor på bostadsmarknaden. Den sammantagna effekten av detta är
svårt att bedöma.
Det är en kommunal angelägenhet att det byggs mer bostäder i centrum. Om det
i framtiden finns risk att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överskrids måste
åtgärder sättas in för att minska biltrafiken i centrum.

Hälsa och Säkerhet
Buller och andra störningar
Riksdagen har i samband med Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 fastställt
följande riktvärden för trafikbuller som gäller vid nybyggnation av bostadsområden:
• 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
• 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
• 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
• 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 1)
•

1)Får enligt Trafikverkets riktvärden överskridas fem gånger per timme.

ÅF-Infrastructure AB / Ljud & Vibrationer har utfört bullerberäkningar. Beräkningarna är genomförda med programmet Trivector. Vägtrafikbuller har beräknats enligt Nordiska beräkningsmodellen för vägtrafikbuller,SNV rapport 4653.
Bullerberäkningen baserar sig på följande trafikuppgifter som erhållits från Luleå
kommun.

Gata/delsträcka

Fordon/ÅMD

Andel tung trafik

Skyltad hastighet
Km/h

Skeppsbrogatan

3700

25

30

Smedjegatan

8200

8

30

Kungsgatan

7100

9

30

Magasinsgatan

4600

7

30

Skomakargatan*

~1000

5

30

Timmermansgatan*

~500

5

30

* trafikmängden på Skomakargatan och Timmermansgatan är uppskattade värden
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Bullerberäkningen uppvisar följande bullernivåer :
Höjd

Läge

Plan 6

Mottagaravstånd

LAeq

LAmax

Kommentar

Mot Skepps- 11 m
brogatan

60 dBA

74 dBA

utan fasadreflex

Plan 11

Mot Skepps- 11 m
brogatan

58 dBA

70 dBA

Plan 15

Mot Skepps- 11 m
brogatan

57 dBA

68 dBA

Plan 6

Mot Skomakargatan

11 m

57 dBA

69 dBA

Plan 15

Mot Skomakargatan

11 m

56 dBA

67 dBA

Bullerberäkningen visar att riktvärdet för dygnsekvivalent ljudnivå från vägtrafik på 55 dB(A) vid fasad överskrids på samtliga plan för bostäder i beräknade
positioner.
Riktvärdet för maximal ljudnivå från vägtrafik på 70 dB(A) vid uteplats/balkong
överskrids på plan 6 – 10 för bostäder som vetter mot Skeppsbrogatan. Riktvärdet
för maximal ljudnivå uppnås för bostäder på plan 11-15 som vetter mot Skeppsbrogatan och för alla bostäder närmast Kattgränd.
Huvuddelen av lägenheterna vetter mot inglasad innergården som blir en tyst
sida. Balkongerna blir inåtgående. Det innebär en viss ljuddämpning. Balkongerna som vetter mot Skeppsbrogatan och Skomakargatan ska avskärmas mot
trafikbuller genom delvis inglasning.  Det blir också möjligt att öppna fönster
mot balkong och samtidigt uppnå en god ljudstandard med ljudnivåer under
riktvärdet 55 dBA ekvivalent nivå mot fasad.
På takterrassen anordnas en solaltan som blir  avskärmad från trafikbuller.
Bullernivåena mot fasad som vetter mot Skeppsbrogatan och Skomakargatan är
hamnar lite över riktvärdet. Standardglasfönster  dämpar  minst 35 dBA.  Rikvärdet inomhus nattetid är 45 dBA maximalnivå. Med standardglasfönster klaras
riktvärdet inomhus. Även riktvärdet 30 dBA ekvivalent nivå inomhus uppnås
med standardglasfönster.
Byggnaden får en u-formad byggnadskropp med en inglasad innergård. Innergården bedöms bli en tyst sida med bullernivåer under 45 dBA ekvivalent nivå.  
Fasaderna mot norr och öster bedöms bli ljuddämpade sidor bullernivåer på 4555 dBA. Huvuddelen av balkongerna är orienterade mot väster, norr och öster.
Följande planbestämmelser införs :
• Minst hälften av bostadsrummen ska vara orienterade mot tyst eller ljuddämpad sida.
• Balkonger som vetter mot Skeppsbrogatan och Skomakargatan ska helt eller
delvis vara inglasade.
Med dessa åtgärder bedöms planerad bebyggelse på Katten 6 uppnå en god ljudstandard.
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En tyst eller ljuddämpad sida kan anordnas i innergården. Fasaderna som vetter mot
Timmermansgatan och Kattgränd orienteras mot en ljuddämpad sida.

Trygghet och säkerhet
När fler människor och bostäder etableras i Luleå centrum, ökar tryggheten och
säkerheten på gatorna. Det finns fler människor som håller uppsikt och som kan
slå larm om våld eller olyckor uppstår på gatorna. Planens genomförande förväntas därför få en positiv effekt på trygghet och säkerherhet i centrum.
Riskbedömningar/analyser
Byggnadens brandskydd ska projekteras enl. BBR 19 2012 eller senare.
Det innebär att byggnaden utförs i klass BR 1. Tillgänglighet för räddningstjänstens fordon är möjlig från gator på tre sidor. Räddningstjänsten ska beredas tillträde till fastighetens trapphus via separata tillträdesvägar och räddningshissar.
Utrymning av bostäder och kontor kommer att ske via de två brandskyddade
trapphusen. Utrymning från Folkets hus lokaler i bottenvåningen sker direkt mot
gata. Rökgasevakuering från loftgångar och den glasade innergården ska ske
ovanför takterrasserna. Ev. sprinkling av delar av byggnaden ska ske från egen
anläggning.

Sociala konsekvenser
De forskningsresultat som kommit på senare år visar på betydelsen av lekmiljöers kvalitet. Barn som har tillgång till goda platser för lek visar färre symtom på
stress, är mer rörliga och har bättre motorik. Goda lekmiljöer ger också plats för
social och emotionell utveckling.
Luleå kommun har som målsättning att erbjuda goda lekmiljöer - med eller
utan traditionell lekutrustning. Lekplatserna ska utformas och underhållas med
lekglädje som mål. Kvalitet, säkerhet och tillgänglighet är ledord och lekplatserna ska främja möten mellan människor. I nuläget finns det fyra kommunala
lekplatser på centrumhalvön. De är placerade på Floras kulle, Gültsauudden,
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Oskarsvarv och Stadsparken. Floras kulle ligger 300 meter från planområdet och
Stadsparken ligger 400 meter från planområdet. Gültsauudden och Oskarsvarv
ligger lite längre bort, ca 1 km fågelvägen. Lekplatsutbudet för boende i kv. Katten bedöms tillräckligt.

Tidplan
Planen kan gå ut på samråd under senare delen av 2012. Den kan tidigast antas
och vinna laga kraft sommaren/hösten 2013. Möjlig tidpunkt för byggstart kan
vara våren 2014. Innan byggstart sker måste kontrakt tecknas med bostadsrättsinnehavare och kontorshyresgäster.
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