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Detta dokument utgör miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till detaljplan för del av Centrum,
Katten 6, Luleå kommun. Miljökonsekvensbeskrivningen ska identifiera och beskriva de effekter
som ett maximalt utnyttjande av detaljplanen kan medföra.
Detaljplanens syfte är att förtäta kv Katten med bostäder, kontor och handel/samlingslokal genom
nybyggnad på fastigheten Katten 6.
Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar följande aspekter som bedömts som extra viktiga att
utreda samtidigt som detaljplanen tas fram. Nedan följer en sammanfattning av miljöbedömningen
i tabellform.
LUFTFÖRORENINGAR

I Luleå centrum kontrolleras luftföroreningar av miljökontoret. Under de år som kvävedioxid har mätts i gaturummet har halterna varit
höga. Det första året någon miljökvalitetsnorm överskreds var under
mätåret 2010. Under 2011 har miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärde överskridits 7 gånger av tillåtna 7. Detta visar att det återkommande finns höga kvävedioxidhalter i Luleå centrums utomhusluft vilket medför att kommunen fortsättningsvis behöver arbeta med
att minska luftföroreningshalterna i utomhusluften.
Planförslagets genomförande innebär en mindre ökning av fordonstrafiken i centrum. För att nå långsiktig hållbarhet och god luftkvalitet i centrum bör trafiksituationen ses över i hela centrum. Inga åtgärdsförslag införs i detaljplanen.

MARKFÖRORENINGAR

Fastigheten Katten 6 utgjordes tidigare till stora delar av Folkets hus
i Luleå som brann ned år 2003. En miljöteknisk undersökning på
fastigheten utfördes 2012-04-25. Undersökningen visar att det finns
förhöjda halter koppar, zink, bly och barium i de brandrester som
ligger kvar i marken. Även PAH överskrider riktvärdet för känslig
markanvändning (KM) i en provpunkt.
En planbestämmelse införs som anger att bygglov inte får medges förrän är markförorening har avhjälps.

STADSBILD

Dagens bebyggelse på centrumhalvön uppvisar en stor variation i ålder
och stil. Siluetten domineras av i första hand domkyrkan och i andra
hand stadshuset som höjer sig över stadskärnans övriga bebyggelse.
Domkyrkan är placerad på centrumhalvöns högsta punkt och kyrktornet
reser sig till en höjd av drygt 60 meter över mark.
Den planerade byggnaden innebär betydande påverkan på stadsbilden
genom sina 15 våningar. Höjden gör att byggnaden får en framträdande
roll i Luleå centrum. Eftersom byggnaden kommer att bli väl synlig i
centrum krävs en stor omsorg vid gestaltningen.

TRAFIKBULLER

För att utreda förutsättningarna för nybyggnation med avseende på
buller från vägtrafik har en trafikbullerberäkning av ljudnivån vid
fasad tagits fram. Byggnaden planeras bli 15 våningar högt och bostäder planeras på plan 6 – 15.
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 innehålls för bostäder på plan 11-15 som vetter
mot Skeppsbrogatan och för alla bostäder närmast Kattgränd.
Huvuddelen av lägenheterna vetter mot den inglasade innergården
som blir en tyst sida. Balkongerna är genomgående inåtgående. Balkongerna som vetter mot Skeppsbrogatan och Skomakargatan ska
avskärmas mot trafikbuller genom delvis inglasning.
Bullernivåerna mot fasad som vetter mot Skeppsbrogatan och Skomakargatan hamnar lite över riktvärdet. Standardglasfönster dämpar
minst 35 dBA. Rikvärdet inomhus nattetid är 45 dBA maximalnivå.
Med standardglasfönster innehålls riktvärdet inomhus. Även riktvärdet 30 dBA ekvivalent nivå inomhus uppnås med standardglasfönster. 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 planerade åtgärder bedöms planerad bebyggelse på Katten 6
uppnå en god ljudstandard.
SKUGGBILDNING

Skuggstudier baserade på en 3D-modell av planområdet och närliggande kvarter visar att planerad byggnad gör att skuggbildningen vid
planområdet ökar.
Delar av Kulturens Hus södra sida skuggas kl. 09:00. Klockan 12:00
skuggas kontorshusen i kvarteret Mården, norr om planområdet. Klockan 15:00 skuggas bostäder med balkonger i kvarteret Hermelinen. Bostäderna i Shopping skuggas på eftermiddagen mellan kl 15-18 under
maj, juni, juli och augusti.

Ett plangenomförande bedöms innebära små negativa konsekvenser
för skuggförhållandena. Störst påverkan får skuggningen av uteplatser eftersom dessa brukar användas flitigt under sommarmånaderna.
KUMULATIVA EFFEKTER

Om både kv Hunden och Katten 6 bebyggs kommer nya volymer som
tillsammans orsakar skuggbildning på andra byggnader.
Nya bostäder innebär mer trafik i centrum vilket leder till sämre luftkvalitet. Ett av Luleå kommuns mål är att växa med 10 000 nya invånare. För att nå långsiktig hållbarhet och god luftkvalitet i centrum
bör trafiksituationen ses över i hela centrum.

Ett plangenomförande innebär att stadens siluett får ett nytt inslag
genom den nya byggnadens höjd. Förändringen är en av de första i
centrum som innebär att man går ifrån gängse byggnadshöjd i rutnätsstaden och en möjlig kumulativ effekt av det är att fler höga hus
byggs.

MILJÖKVALITETSNORM

Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors hälsa och
miljön samt att uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i
EU. Om en miljökvalitetsnorm överskrids eller riskerar att överskridas, kan ett åtgärdsprogram behöva upprättas.
Projektet på kv Katten bedöms inte enskilt orsaka att miljökvalitetsnorm riskerar att överskridas. För att nå långsiktig hållbarhet och
god luftkvalitet i centrum bör trafiksituationen ses över i hela centrum.

MILJÖKVALITETSMÅL

Miljökvalitetsmålen Begräsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Frisk
luft och God bebyggd miljö bedöms vara relevanta att beakta vid
framtagande av den aktuella planen. Projektet bedöms inte motverka
målen.

Detaljplanens genomförande med föreslagna åtgärder bedöms sammantaget kunna få små
lokala och regionala konsekvenser med liten påverkan på stadsbild och närliggande fastigheter genom skuggbildning.
Problematiken med luftkvaliteten bör ses över i ett större perspektiv än för denna detaljplan.
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INLEDNING
Bakgrund
Områdesbeskrivning

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 Luleå centrum har friliggande hus och öppningar
in mot gårdsrummen varit huvudprincip i den äldre bebyggelsen.
Stadens silhuett domineras av i första hand domkyrkan och i andra hand stadshuset som höjer sig
över stadskärnans övriga bebyggelse. Domkyrkan är placerad på centrumhalvöns högsta punkt
och kyrktornet reser sig till en höjd av drygt 60 meter över mark.

Flygfoto över del av centrum

Kvarteret Katten består av fyra fastigheter, Katten 6, 12, 13 och 14. Kvarteret Katten består av
fyra fastigheter, Katten 6, 12, 13 och 14. På Katten 14 ligger 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 12. Andra våningsplanet är
förbundet med Shopping via en skywalk över Timmermansgatan. Varuintag sker idag dels mot
Biogränd, dels mot Katten 6 i en tillbyggnad som ligger utanför Katten 14.
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Katten 12 och 13 är sammanbyggda med varandra och förvaltas tillsammans. Byggnadskroppen
varierar mellan en och fem våningar, med den högsta höjden mot Storgatan. Fastigheterna innehåller både lokaler och bostäder. Varuintag sker på innergården via Kattgränd.
Passagen mellan de fyra fastigheterna, parallell med Storgatan, kallas Biogränd eller Kattgränd.
För denna finns en gemensamhetsanläggning där de fyra fastigheterna ingår. Syftet med gemensamhetsanläggningen är att den ska fungera som väg och alltså ge tillträde till respektive fastighet.
Idag består fastigheten Katten 6 av en obebyggd grusbelagd yta som används för tillfälliga uppställningar och parkeringar. Det finns sparsamt med vegetation i kvarteret. Friytorna består till
största delen av körbara asfalterade ytor.
Omgivande kvarter består av typisk innerstadsbebyggelse med byggnader placerade i fastighetsgräns. Bebyggelsen består av handelslokaler i bottenvåningen och kontor samt bostäder i de övre
planen. Kvarteren har ofta små trånga innergårdar. Byggnadshöjderna är i snitt 4-5 våningar, men
några byggnader är högre, upp till 9 våningar.
I kvarteret väster om Katten, kvarteret Hunden, har en detaljplan för ny bebyggelse tagits fram
under 2009. Byggprojektet pågår och beräknas vara färdigt under 2013. Detaljplanen tillåter bostäder och centrumbebyggelse, vilket innebär hotell och handelslokaler. Byggnadens totalhöjd
varierar, den högsta delen, uppgår till 12 våningar.

Fotomontaget ovan visar planerad bebyggelse på kvarteret Hunden samt aktuellt projekt på
Katten 6. Fotomontage: MAF Arkitektkontor AB
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Planeringsförutsättningar

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.
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett planprogram som antogs av kommunstyrelsen 2011-1017. Programmet redogör allmänt för allmänna planförhållanden, tidigare ställningstaganden och
platsens förutsättningar. I planprogrammet förs ett resonemang kring våningshöjder och för- och
nackdelar vägs mellan olika hushöjder i projektet. Med planprogrammet som underlag bedömde
kommunstyrelsen att antalet våningar maximalt får uppgå till 15 våningar.
Området ligger inom riksintresse för friluftsliv och turism enligt miljöbalken 3 kap 6 § och naturoch 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.
Utöver ovan nämnda planer och program finns det flertalet styrdokument för Luleå centrum, bl.a.
Fördjupad översiktsplan (1993), Stadsmiljöprogram (2004), Inriktning för boendeplanering (2007)
och Vision 2050 (2008).

Behov av och syfte med miljöbedömning av detaljplan

När en detaljplan upprättas ska den enligt gällande lagstiftning genomgå en behovsbedömning där
det bedöms om planen kan medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. Behovsbedömningen
ska utgå från de kriterier som finns listade i bilaga 2 och 4 i Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska den enligt 4
kap 34§ Plan och bygglagen genomgå en miljöbedömningsprocess och en rapport i form av en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas i enlighet med 6 kap miljöbalken. Behovsbedömningen ska mynna i ett motiverat ställningstagande.
Det övergripande syftet med miljöbedömning är enligt 6 kap 11§ miljöbalken att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. Miljöbedömningen ska fungera som beslutsunderlag i den fortsatta planeringsprocessen. En MKB innefattar analys och bedömning av
konsekvenser av en planerad markanvändning och dess inverkan på miljö, hälsa och hushållning
med naturresurser följt av framtagande att skadeförebyggande åtgärder.
Enligt miljöbalkens 6 kap 13 § ska en MKB innehålla de uppgifter som är rimliga med hänsyn till:
1. Bedömningsmetoder och aktuell kunskap
2. Planens innehåll och detaljeringsgrad
3. Allmänhetens intresse
4. Att vissa frågor kan bedömas bättre i andra skeden, till exempel vid byggprojektering, tillståndsprövning av verksamheter eller åtgärder.
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GENOMFÖRANDE OCH AVGRÄNSNING
Behovsbedömning

En behovsbedömning upprättades 2012-06-04. Stadsbyggnadskontoret bedömde att planens genomförande inte leder till betydande miljöpåverkan och därmed krävs ej en miljöbedömning enligt miljöbalkens bestämmelser.
Länsstyrelsen har i samrådsyttrande 2012-08-06 framfört att delar stadsbyggnadskontorets uppfattning men att de anser att planerad bebyggelse är betydande och påverkan kan bli stor. Kommunen bör därför i det fortsatt a 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.
Byggnadsnämnden beslutade 2012-09-04 att en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas då
planen kan innebära betydande miljökonsekvenser. En miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap
11, 12§§ miljöbalken ska därmed upprättas.

Avgränsning

Inom ramen för en miljöbedömning ska innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen avgränsas och
MKB:n ska fokusera på de aspekter som kan leda till betydande miljöpåverkan. Det är viktigt att
fokusera på de delar som är av betydelse för denna detaljplan för att materialet ska bli överskådligt och för att miljöbedömningen ska bli verkningsfull. Miljöbedömning medför också att det i
tidigt skede tas fram förslag på skadeförebyggande åtgärder. Innan omfattning och detaljeringsgrad bestäms ska samråd hållas med de kommuner och länsstyrelser som berörs.

Saklig avgränsning

Kommunen har samrått med länsstyrelsen angående avgränsning. Kommunen har föreslagit att
miljöbedömningen ska beskriva konsekvenserna för:

Luftföroreningar
Exploateringen medför en viss trafikalstring som kan generera luftföroreningar. Byggnaden innefattar i detaljplaneförslaget 90-100 bostadslägenheter, ca 100 kontorsplatser och butikslokaler/samlingslokal i markplan samt 100-talet parkeringsplatser.
Markföroreningar
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. Det innebär sannolikt en risk att förhöjda halter av metaller, olja och polycykliska aromatiska kolväten
(PAH) kan förekomma. När material förbränns ofullständigt finns även en risk att dioxiner bildas.
Stadsbild
Silhuetten domineras av i första hand domkyrkan och i andra hand stadshuset som höjer sig över
stadskärnans övriga bebyggelse. 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 silhuett en och stadens fasader mot vattnet presenteras tydligt vid två av stadens infarter, från Bergnäsbron och via Bodenbanken.
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Trafikbuller
Exploateringen medför en viss trafikalstring som kan generera trafikbuller. Byggnaden ligger vid
Skeppsbrogatan som är en bussgata. Planområdet ligger mellan Smedjegatan och Kungsgatan som
är livligt trafikerade gator i centrum. Det finns risk för att trafikbullret överskrider riktvärdet mot
fasad för bostäder.
Skuggbildning
Planerad 15-våningsbyggnad påverkar omgivningen genom skuggbildning.
Kumulativa effekter
Kumulativa effekter för kvarteren Katten och Hunden kommer att belysas.
Miljökvalitetsnormer
Vid senaste luftkvalitetsmätningen tangerades miljökvalitetsnormen för kvävedioxid till följd av
att dygnsmedelvärdet överskridits sju gånger av tillåtna sju. 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.
Nationella miljökvalitetsmål
De nationella miljökvalitetsmålen som bedöms aktuella i detta projekt är;
•
•
•
•

Begränsad klimatpåverkan
Giftfri miljö
Frisk luft
God bebyggd miljö

Tidsmässig avgränsning

Avgränsning i tid innebär att miljöbedömningen avgränsas till en tidsperiod inom vilka relevanta
miljökonsekvenser kan förväntas inträffa. I detta projekt inkluderar den tidsmässiga avgränsningen de miljöeffekter som kan uppstå under bygg- och driftskedet.
Genomförandetiden för detaljplanen är 10 år från det att planen har vunnit laga kraft. Miljöbedömningen görs för tidsperioden fram till år 2025.

Geografisk avgränsning

Geografisk avgränsning innebär att områdets storlek avgränsas med avseende på möjlig påverkan
under bygg- och driftskede. I detta projekt har påverkan från planen samt omgivningens påverkan
studerats i området kring centrumhalvön. Effekter och konsekvenser beskrivs och bedöms för
plan- och influensområdet. Detaljplanen kan endast reglera användningen av mark och vatten
inom planområdet, därmed föreslås åtgärder endast för planområdet. Kumulativa effekter av närliggande befintliga och planerade verksamheter behandlas översiktligt.

Bedömningsgrunder
Konsekvensbedömning

Konsekvenserna beskrivs utifrån att de åtgärder som anges som planbestämmer vidtas (planbestämmelser är juridiskt bindande). Om ytterligare åtgärder rekommenderas i planbeskrivningen
beskrivs dessa under respektive miljöaspekt under rubriken Åtgärdsförslag för att minska miljöpåverkan.
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En konsekvensbedömning görs genom en sammanvägning av det berörda intressets värde och av
ingreppets eller störningens omfattning. Konsekvensen beskrivs i fem graderingar. Där inte annat
anges avses negativ konsekvens. Positiva konsekvenser lyfts fram och tydliggörs. Bedömningen
obetydliga konsekvenser används då inga eller obetydliga miljökonsekvenser bedöms uppstå.
Stora konsekvenser; Betydande eller begränsad påverkan på riksintresse, eller betydande påverkan på värden av lokalt/regionalt intresse.
Måttliga konsekvenser; Liten påverkan på värden av riksintresse eller begränsad påverkan på
värden av lokalt/regionalt intresse.
Små konsekvenser; Liten påverkan på värden av lokalt/regionalt intresse.
Inga/Obetydliga konsekvenser; Inga eller obetydlig påverkan på värden av riksintresse eller
lokalt/regionalt intresse.
Positiva konsekvenser; Konsekvenser som förbättrar värden av riksintresse eller lokalt-/regionalt
intresse.
POSITIVA
KONSEKVENSER

INGA/OBETYDLIGA
KONSEKVENSER

SMÅ NEGATIVA
KONSEKVENSER

MÅTTLIGA
NEGATIVA
KONSEKVENSER

STORA NEGATIVA
KONSEKVENSER

Bedömning av hur dessa miljökonsekvenser påverkar värden av riksintresse eller lokalt-/regionalt
intresse.

Betydande påverkan; Värden som utgör grund för utpekandet av objektet försvinner.
Begränsad påverkan; Objektets värden finns kvar men minskar generellt eller delar av värdena
försvinner.
Liten påverkan; Delar av objektets värden minskar.
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ALTERNATIVREDOVISNING
Planförslag

Detaljplanens huvuddrag
Detaljplanen medger byggrätt till
en ny byggnadsvolym på 15 våningar över gatunivå i Luleå
centrum.
Planerad byggnad inrymmer
handel/samlingslokal i gatuplanet, parkeringsgarage, kontor
bostäder. Bostadsdelen gestaltas
som en u-formad byggnad med
en gemensam innergård mot väster.
Planbestämmelserna medger att
bostäder och centrum ( kontor ,
handel, samlingslokaler mm) får
uppföras på fastigheten Katten 6.
Antalet bostadslägenheter är begränsad till 100 stycken. Bruttoarean ovan mark i kvadratmeter
för centrumlokaler är begränsad
till 6300 kvm.
För att uppnå riktvärdet för buller mot bostäder har skyddsbestämmelser mot buller införts i
planen.
Marken är förorenad. Villkorsbestämmelser har införts i detaljplanen. Bygglov får inte medges
förrän markförorening har avhjälps.
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Nollalternativ

Gällande stadsplan, 25-LUL-A68 från år 1945, 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. Se utsnitt ur stadsplanen
nedan.

Utsnitt ur gällande stadsplan, Katten 6 inom blå linje

Att fastighetsägaren bygger enligt gällande plan om inte aktuellt planförslag antas är inte troligt.
Efter branden har tomten använts som markparkering, troligtvis kommer den användningen fortgå
tid framöver.
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ANALYS OCH BEDÖMNING AV MILJÖASPEKTER
Luftföroreningar
Förutsättningar
Luftföroreningar
Luftföroreningar är gaser och partiklar i luften som har en negativ påverkan på människan och
miljön. De ger även upphov till skador på konstruktioner och byggnader. Effekter av luftföroreningar kostar samhället stora summor pengar varje år i form av bland annat reparation av korrosion på byggnader, minskad avkastning av grödor och sjukvårdskostnader.
Kvävedioxid är irriterande för luftvägarna och kan orsaka sänkt lungfunktion. Det är främst astmatiker som drabbas, men troligen även de med annan luftvägssjukdom. Kvävedioxiden uppkommer vid kemisk reaktion mellan kvävemonoxid, syre och ozon. Denna reaktion härstammar
från all förbränning. Dels är det kväve i luften men också kväve i bränsle som reagerar med syre
och ozon. Största delen av utsläppen kommer från fordonstrafiken, men oljeeldning och olika
industriprocesser orsakar också utsläpp.
Partiklar mäts vanligen som PM10, vilket är massan av partiklar med diameter mindre än 10 μm.
Dessa är extra farliga då kroppen har svårt att skydda sig mot dem. Beroende på storleken och
vattenlösligheten på partiklarna deponeras de i olika delar av kroppen. De grövre fastnar i övre
delen av luftvägen medan de mindre kan ta sig ända ner till alveolerna. Det är mer hälsoskadligt
om partiklarna tar sig längre ner i luftvägarna eftersom de mindre partiklarna då kan transporteras
ut i blodet från alveolerna. Partiklarna kan komma från slitage av t ex vägbanor och bromsskivor.

Miljökvalitetsnormer
Kommunerna ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten för de flesta miljökvalitetsnormerna, i
samverkan eller på egen hand, och att tillhandahålla aktuell information om föroreningsnivåerna.
För många av miljökvalitetsnormerna finns det angivet olika utvärderingströsklar. Dessa utvärderingströsklar anger hur kontrollen av luftmätningarna ska ske. När luftföroreningshalterna överskrider den övre utvärderingströskeln ska den enskilda kommunen mäta luftföroreningen kontinuerligt. Om föroreningshalten understiger den övre utvärderingströskeln men överstiger den nedre
utvärderingströskeln ska kontrollen ske genom till exempel en kombination av mätningar och
beräkningar. Understiger föroreningshalten den nedre utvärderingströskeln får kontrollen ske genom enbart beräkning eller objektiv uppskattning. Se även avsnitt om Miljökvalitetsnormer sid. 36

Luftmätning i centrala Luleå
I Luleå har luftföroreningar kontrollerats av miljökontoret under ett flertal år. Detta har gjorts
genom att bland annat mäta luftföroreningar i taknivå över centrala Luleå. Sedan några år tillbaka
finns ytterligare en mätstation i vilken partiklar PM 10 och kvävedioxid mäts i gaturummet. Anledningen till att luften kontrolleras i gaturummet är för att kommunen ska uppfylla sitt kontroll‐
och mätansvar samt att resultaten från mätningarna jämförs mot gällande miljökvalitetsnormer
och miljökvalitetsmålet frisk luft.
Vid mätningarna år 2010 var mätstationen placerad på Smedjegatan där det under ett vardagsmedeldygn färdades cirka 8 200 fordon, varav ca 7% utgjordes av tung trafik (år 2010). Mätstationen
flyttades till 2011 års mätning till Sandviksgatan där det under ett vardagsmedeldygn färdas cirka
18 900 fordon, varav ca 7% utgörs av tung trafik. Sammanfattning av resultaten redovisas nedan,
för detaljerad information hänvisas till miljökontorets årliga rapporter om luftmätningarna.
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Resultat 2010
Kvävedioxid, NO2
Vid mätningarna av kvävedioxid i gaturummet har miljökvalitetsnorm för timmedelvärde
överskridits 593 gånger av tillåtna 175. Detta medför att miljökvalitetsnormen för timmedelvärde
har överskridits liksom de för den övre‐ och nedre utvärderingströskeln. Under mätåret har miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärde överskridits 44 gånger av tillåtna 7. Detta medför att även
denna miljökvalitetsnorm och båda utvärderingströsklarna har överskridits.
Partiklar PM10
Vid partikelmätningarna har miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärde överskridits 7 gånger av
tillåtna 35. Under mätperioden har även den övre utvärderingströskeln för dygnsmedelvärde
överskridits 18 gånger av tillåtna 35. Vidare har den undre utvärderingströskeln överskridits 33
gånger av tillåtna 35. Detta medför att miljökvalitetsnormen och det två utvärderingströsklarna
innehålls.
Resultat 2011
Kvävedioxid, NO2
Vid de cirka 11 månader som kvävedioxidmätningar genomförts i gaturummet har miljökvalitetsnorm för timmedelvärde överskridits 75 gånger av tillåtna 175. Detta medför att miljökvalitetsnormen för timmedelvärde klaras. Den övre utvärderingströskeln för timmedelvärdet har dock
överskridits 192 gånger av tillåtna 175 vilket medför att den övre utvärderingströskeln överskrids.
Under de cirka 11 mätmånaderna har miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärde överskridits 7
gånger av tillåtna 7. Detta medför att under den aktuella mätperioden har även denna miljökvalitetsnorm klarats. Eftersom det saknas cirka en månads mätdata är det svårt att bedöma om normen
är överträdd eller ej. De båda utvärderingströsklarna har dock överträtts eftersom att den övre
utvärderingströskeln överskridits 10 gånger av tillåtna 7.
Partiklar PM10
Det finns inget redovisat mätresultat för partikelmätningarna år 2011 då dessa mätningar legat
nere under en stor del av året. Anledningen till att mätningarna har legat nere är till följd av att
utrustningen flyttats till en ny mätplats samt att delar av utrustningen har uppdaterats och förnyats.
Sammanfattning av luftmätningen i centrum
Under de år som kvävedioxid har mätts i gaturummet har halterna varit höga men det första året
någon miljökvalitetsnorm överskreds var under mätåret 2010. Detta visar att det återkommande
finns höga kvävedioxidhalter i Luleå centrums utomhusluft vilket medför att kommunen fortsättningsvis behöver arbeta med att minska luftföroreningshalterna i utomhusluften.
Med anledning av dessa mätresultat måste framtida kontroll av luftföroreningar ske genom kontinuerliga mätningar. Luften i Luleå måste fortsättningsvis även kontrolleras och bevakas genom
olika tillfälliga korttidsmätningar och beräkningar. Att halterna av kvävedioxid har varit så höga
att en miljökvalitetsnorm tangeras, förtydligar bara att luften fortsättningsvis måste mätas och
bevakas samt att vissa åtgärder behöver vidtas för att minska luftföroreningarna. (Luftmätningar i
Luleå, Miljökontoret 2011)

Påverkan och konsekvenser
Planförslag
Planförslagets genomförande innebär en mindre ökning av fordonstrafiken i centrum. Om byggnaden får uppföras i femton våningar planeras tre våningsplan med totalt 104 parkeringsplatser,
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två våningsplan med totalt ca 100 kontorsplatser och nio våningar med bostäder, totalt ca 90-100
lägenheter.
Byggnaden 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 :

Nollalternativ
Nollalternativet innebär en målpunkt för fordon men eftersom utrymmet är begränsat kan endast
ett fåtal parkeringsplatser anläggas. Nollalternativet innebär ingen betydande skillnad från nuvarande användning.

Bedömning

Ett av Luleå kommuns mål är att växa med 10 000 nya invånare. Det innebär ökad fordonstrafik i
centrum vilket bidrar till sämre luftkvalitet. För att nå långsiktig hållbarhet och god luftkvalitet i
centrum bör trafiksituationen ses över i hela centrum.

Åtgärdsförslag för att minska miljöpåverkan
Inga åtgärdsförslag införs i detaljplanen.

Det finns små möjligheter att påverka trafikalstringen inom detaljplanens ramverk under förutsättning att föreslagen markanvändning med byggrätter fasställs. Enda möjliga åtgärderna är att
tillämpa minivärdet i kommunens parkeringsnorm vid beräkning av parkeringsplatser. Det kan ske
genom att tillämpa samnyttjande av kontor och handel vid parkeringsbehovsberäkningen.
Trafikalstringsprogrammet ger då följande resultat :
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Om tillgången på parkeringsplatser är god i centrum så används bilen i större utsträckning. Om
tillgången av parkeringsplatser minskas kommer fler människor kommer att gå, cykla eller åka
kollektivt. Detta kan åtgärdas genom att lägre behovstal tillämpas i kommunens parkeringsnorm
samt samverkan av parkeringar för olika markanvändningar. Lägre behovstal i p-normen är en
enkel åtgärd som bidrar till att minska luftföroreningarna i centrum.
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Markföroreningar
Förutsättningar

Fastigheten Katten 6 utgjordes tidigare till stora delar av Folkets hus i Luleå som brann ned år
2003. Sannolikheten var stor att brandrester fanns kvar i marken vilket innebär en risk att förhöjda
halter av metaller, olja och polycykliska aromatiska kolväten (PAH) kan förekomma. När material
förbränns ofullständigt finns även en risk att dioxiner bildas.
En miljöteknisk undersökning på fastigheten utfördes 2012-04-25. Syftet med undersökningen var
att identifiera och bedöma omfattningen av eventuella miljöföroreningar samt om möjligt försöka
avgränsa dessa. 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.
Provtagningen utfördes med skruvborr och borrbandvagn enligt en bestämd borrplan och jordprov
togs varje halvmeter ned till två meter eller djupare tills dess man bedömt nått naturlig mark. Genom att studera jordproverna så valdes tre prov med tydliga spår av brandrester ut samt två referenspunkter i ytterkanterna av tomten vilka skickades till laboratorium för bestämning av metaller
samt olja och PAH. Ett prov analyserades även på dioxin.

Resultat av miljöteknisk undersökning
Marken på tomten består av sandfyll ner till ca 2 meter, därefter kommer den marknivå där folkets
hus stod. I tre provpunkter träffades folkets hus grunden vid ca 2 meter vilket gjorde det omöjligt
att borra djupare. Det var även i dessa punkter som brandrester i form av aska och tegel påträffades. Vid ca 2 meter 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. Riktvärdena delas in i känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM). Känslig markanvändning omfattar den mark där alla grupper av människor
ska kunna vistas permanent under sin livstid. Mindre känslig mark är den mark där de exponerade
personerna vistas under sin yrkesverksamma tid samt att barn och äldre ska kunna vistas där tillfälligt. Markanvändningen i detta fall bedöms vara av känslig typ (KM).
Den miljötekniska undersökningen som gjorts på Katten 6 visar att det finns förhöjda halter koppar, zink, bly och barium i de brandrester som ligger kvar i marken från det att Folkets hus brann
ned år 2003. Även PAH överskrider riktvärdet för känslig markanvändning (KM) i en provpunkt.
Undersökningen är koncentrerad till att fastställa föroreningssituationen kring brandresterna och
därför har analyser gjorts på de djup där tydliga spår av brandrester fanns. Dessa analyser säger
därför ingenting om föroreningssituationen på övriga djup i samma provpunkter. Det faktum att
grunden efter Folkets hus ligger kvar begränsade undersökningen då det var svårt att komma ner
till önskat djup.
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Påverkan och konsekvenser
Planförslag

En planbestämmelse införs som anger att bygglov inte får medges förrän är markförorening har avhjälps.

Nollalternativ
Nollalternativet innebär att markföroreningen är kvar tills ny markanvändning som kräver sanering uppkommer.

Bedömning

I en detaljplan får kommunen bestämma att lov till åtgärd som innebär en väsentlig ändring av markens användning endast får ges under förutsättning att markens lämplighet för bebyggande har säkerställts genom att en markförorening har avhjälps eller en skydds- eller säkerhetsåtgärd har vidtagits på
tomten. Den bestämmelsen säkerställer att markföroreningen avlägsnas i senast i samband med exploateringen.

Åtgärdsförslag för att minska miljöpåverkan

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 med avfallskod 170504 deponeras som inert avfall utan föregående karaktärisering. Detta bör kunna tilllämpas här då fyllnadsjorden över brandskiktet tillförts efteråt.
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.
Undersökningen begränsades till de delar av fastigheten som var åtkomliga. För att inte stoppa
arbetet 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).
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Stadsbild
Förutsättningar

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 huvudprincip i den äldre bebyggelsen. Dagens bebyggelse på centrumhalvön uppvisar en stor variation i
ålder och stil.
Siluetten domineras av i första hand domkyrkan och i andra hand stadshuset som höjer sig över stadskärnans övriga bebyggelse. 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 siluetten och stadens fasader mot vattnet presenteras tydligt vid
två av stadens infarter, från Bergnäsbron och via Bodenbanken.
Befintlig bebyggelse i kv Katten har mellan två och sex våningar. Intilliggande kvarter har omkring
fem våningar med viss variation. Bostäderna på Shopping reser sig över närmsta bebyggelse. I kv
Hunden har byggnadshöjden begränsats till 23 meter för den lägsta byggnaden och 42,5 meter för den
högsta, vilket innebär 12 våningar. Byggnaderna står i liv med gatan vilket förstärker rutnätet.
Pågående byggnation i kv Hunden kommer att förändra stadsbilden i centrum, kvarteret blir mer exploaterat och den högsta byggnaden blir 12 våningar. Delvis kommer kv Hundens byggnation att
skymma planerat byggnadsprojekt på fastigheten Katten 6.
I nuläget finns det inget kommunalt ställningstagande i form av riktlinjer för gestaltningen av byggnader i centrum. I december 2008 antog kommunen en ny vision för Luleå år 2050. Vision 2050 är inledningen på kommunens arbete med att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan. I visionen
står det att:
I Luleå 2050 är vi kända för att våga satsa nytt , att våga sticka ut och att gå före. Det syns i arkitektur, kultur, idrott och forskning. Vår region kännetecknas av förmågan att kombinera social, ekologisk
och ekonomisk hållbarhet.
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.
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Påverkan och konsekvenser
Planförslag

Den planerade byggnaden innebär ett nytt inslag
i stadsbilden och kommer genom sin höjd att få
en framträdande roll i Luleå centrum. Byggnaden
på fotomontaget t h har 15 våningar ovan mark.
Den planerade byggnaden avviker i färg och höjd
från befintlig bebyggelse. Formspråket är modernt som tar sikte på framtiden. Byggnaden
gestaltas i U-form med placering i tomtgräns likt
rådande norm i rutnätstaden. Huskroppen är Uformad med inglasad innergård som vetter mot
Norra hamn. Invändigt utformas byggnaden med
loftgångar till varje våningsplan. En gemensam
vinterträdgård med växter kan anordnas i innergården.

Påverkan på stadsbilden kan bäst bedömas av
fotomontage t h och på kommande sida.
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Fotomontage från projektet. Den grå byggnaden illustrerar bebyggelsen på Katten 6 och de vita
volymerna illustrerar planerad bebyggelse på kv Hunden.

Vy från väst, Norra hamn

Vy från öst, Skeppsbrogatan vid Shopping

Vy från nordväst, Mjölkuddsbanken med Kulturens hus i förgrunden
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Nollalternativ
En markparkering med omkringliggande byggnader påverkar inte stadsbilden på betydande sätt.

Bedömning

Byggnaden ger olika intryck beroende på betraktelsevinkel. Från Norra hamn syns innergården
som ger byggnaden ett luftigare intryck medan byggnaden betraktat från Shopping framstår som
massivare.
Byggnaden blir ett landmärke som kommer att ta plats och synas i staden. Betraktaren får själv
bedöma om den blir ett spännande modernt tillskott till stadsmiljön eller om den blir ett främmande inslag som förfular staden.
Den nya byggnaden utgör ett nytt tydligt inslag i stadens siluett och får genom sin höjd betydande
påverkan på stadsbilden.

Åtgärdsförslag för att minska miljöpåverkan

Eftersom byggnaden kommer att bli väl synlig i centrum krävs en stor omsorg vid gestaltningen.
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Trafikbuller
Förutsättningar

Buller beskrivs ofta som ljudnivå i decibel med beteckningen dB(A). Ljudnivån anges på två sätt:
• Maximal ljudnivå - den högsta ljudnivån som uppstår vid passage av ett enstaka fordon.
• Ekvivalent ljudnivå - medelvägd ljudnivå under en given tidsperiod.
Vägtrafikbuller kommer både från motorerna och från däcken. Vid hastigheter över 50-70 km/h
dominerar däckljuden. Decibelbegreppet är ett logaritmiskt begrepp, vilket bland annat innebär att
addition av två lika starka bullerkällor ger en ökning av den ekvivalenta ljudnivån med 3 dB(A).
På samma sätt ger en halvering eller dubblering av trafikmängden en 3 dB(A) lägre respektive
högre ekvivalent ljudnivå.

Riktvärden
Riksdagen har i samband med Infrastrukturpropositionen (1996/97:53) fastställt riktvärden för
buller från vägtrafik. Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur:
• 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
• 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
• 55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad
• 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad (får enligt Trafikverkets riktvärden
överskridas fem gånger per timme)
Riktvärdena för buller bör ses som långsiktiga mål. Riktvärdena är inga rättsligt bindande normer,
utan ska vara vägledande för bedömningar med hänsyn till lokala faktorer och särskilda omständigheter i det enskilda fallet. Det uttalas dock klart att riktvärdena bör klaras vid nybyggnad av
bostäder. Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad
som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt ovan bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids.

Bullerdämpande åtgärder
Bullerdämpning mellan källa och mottagare beror på vägens geometri, avståndet till mottagarpunkten, mottagarpunktens höjd, terrängens beskaffenhet samt förekommande skärmar (till exempel andra hus). Dämpningen påverkas också av vind och väder. Ljudnivån inomhus är beroende av fönster och fasaders bullerdämpande förmåga. Skärm på ena sidan av vägen kan, beroende
på utformning, reflektera ljudet tillbaka och leda till ökad ljudnivå på andra sidan av vägen. Detta
kan motivera absorbent på skärmen för att reflexerna ska dämpas.
När bebyggelse planeras i städernas centrala delar kan ibland avsteg från riktvärdena tillämpas.
Om bostäders ena sida exponeras för mycket höga ljudnivåer är det särskilt viktigt med tillgång
till en bullerskyddad sida med mycket låga nivåer, en så kallad tyst sida. Vid den tysta sidan bör
den dygnsekvivalenta ljudnivån vara lägre än 45 dB(A) och maximalnivån högst 70 dB(A). Den
bör dessutom vara visuellt och akustiskt attraktiv att vistas på. Speciellt sovrum bör vändas mot
tysta sidor av flera skäl, inte minst för att tillgodose många människors önskemål att kunna sova
med öppet fönster, vilket hela 60 % av befolkning har. Avsteg från riktvärdena bör dock tillämpas
restriktivt, endast om det inte går att uppnå riktvärdet mot fasad, samtidigt som det angeläget att
uppföra bostadsbebyggelse i området. I princip bör avsteg från riktvärdet endast tillämpas vid
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nyplanering av bostadsbebyggelse i stadskärnorna. (Boverkets allmänna råd 2008:1, Buller i planeringen - Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg och spårtrafik)

Påverkan och konsekvenser
Planförslag
För att utreda förutsättningarna för nybyggnation med avseende på buller från vägtrafik har en
trafikbullerberäkning av ljudnivån vid fasad tagits fram. Byggnaden planeras bli 15 våningar högt
och bostäder planeras på plan 6 – 15. Kortaste avstånd mellan husfasad och Skeppsbrogatan är ca
11 m. Längsta avstånd till Skeppsbrogatan är ca 53 m.
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Bilden högst upp visar fasaden sett från Skeppsbrogatan och bilden ovan visar fasaden från
Skomakargatan.

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

Skeppsbrogatan
3700
Smedjegatan
8200
Kungsgatan
7100
Magasinsgatan
4600
Skomakargatan*
~1000
Timmermansgatan*
~500
* Trafikmängden är uppskattade värden

Andel tung trafik

Skyltad hastighet, Km/h

25
8
9
7
5
5

30
30
30
30
30
30

Bullerberäkningen uppvisar följande bullernivåer :

Höjd

Läge

Mottagaravstånd

LAeq

LAmax

Kommentar

Plan 6

Mot Skeppsbrogatan
Mot Skeppsbrogatan
Mot Skeppsbrogatan
Mot Skomakargatan
Mot Skomakargatan

11 m

60 dBA

74 dBA

utan fasadreflex

11 m

58 dBA

70 dBA

11 m

57 dBA

68 dBA

11 m

57 dBA

69 dBA

11 m

56 dBA

67 dBA

Plan 11
Plan 15
Plan 6
Plan 15

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 innehålls för bostäder på plan 11-15 som vetter mot Skeppsbrogatan och för alla bostäder närmast
Kattgränd.
Huvuddelen av lägenheterna vetter mot den inglasade innergården som blir en tyst sida. Balkongerna är genomgående 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.
Bullernivåerna mot fasad som vetter mot Skeppsbrogatan och Skomakargatan hamnar lite över
riktvärdet. Standardglasfönster dämpar minst 35 dBA. Rikvärdet inomhus nattetid är 45 dBA
maximalnivå. Med standardglasfönster innehålls riktvärdet inomhus. Även riktvärdet 30 dBA
ekvivalent nivå inomhus uppnås med standardglasfönster.
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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 med bullernivåer på 45- 55 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.

Nollalternativ
Nollalternativet innebär att markanvändningen blir parkering vilket inte påverkas av buller.

Bedömning

Med ovan beskrivna åtgärder bedöms planerad bebyggelse på Katten 6 uppnå en god ljudstandard.

Åtgärdsförslag för att minska miljöpåverkan

Inga ytterligare åtgärdsförslag bedöms vara motiverade att införa i detaljplanen.
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Skuggbildning
Förutsättningar

Efter Folkets hus branden år 2003 har ingen byggnad som orsakar skugga funnits på Katten 6. På kv
Hunden fanns det tidigare en större markparkering och den tillsammans med parkeringen på Katten 6
gjorde att området hade stor del öppna ytor. Om både kv Hunden och Katten 6 bebyggs kommer nya
volymer som orsakar skuggbildning på andra byggnader.

Påverkan och konsekvenser
Planförslag
Skuggstudier baserade på en 3D-modell av planområdet och närliggande kvarter visar att planerad

byggnad gör att skuggbildningen vid planområdet ökar. Se resultat av skuggstudien på kommande
sidor.

Under vintern då dagarna är korta och solen står lågt blir skuggningen mest framträdande. Sedan
blir skuggkastningen allt kortare fram till slutet av juni då solen står som högst på himlen. Skuggstudien redovisas från mars- juni. Resultatet för juli är närmast identiskt med juni, för augusti blir
skuggorna åter längre, likt maj månad.
Delar av Kulturens Hus södra sida skuggas kl. 09:00. Klockan 12:00 skuggas kontorshusen i kvarteret
Mården, norr om planområdet. Klockan 15:00 skuggas bostäder med balkonger i kvarteret Hermelinen. Bostäderna i Shopping skuggas på eftermiddagen mellan kl 15-18 under maj, juni, juli och augusti.

Nollalternativ
Markparkering genererar ingen skuggbildning och påverkar därmed inte omgivningen i det avseendet.

Bedömning

Ett plangenomförande bedöms innebära små negativa konsekvenser för skuggförhållandena.
Störst påverkan får skuggningen av uteplatser eftersom dessa brukar användas regelbundet under
sommarmånaderna. De uteplatser som påverkas tillhör bostäderna i Shopping, vars balkonger
skuggas under eftermiddagen i maj-augusti. Risken för skuggbildning måste också vägas mot den
stora efterfrågan på lägenheter som råder i dagsläget.

Åtgärdsförslag för att minska miljöpåverkan

Inga åtgärdsförslag föreslås för att minska påverkan från skuggning.
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1. Kv Uttern (Kulturens hus) 2. Kv Mården 3. Kv Hermelinen 4. Kv Hunden 5. Kv Katten 6. Kv
Råttan (Shopping). Planerad byggnad på Katten 6 markerad med gul ram.
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1. Kv Uttern (Kulturens hus) 2. Kv Mården 3. Kv Hermelinen 4. Kv Hunden 5. Kv Katten 6. Kv
Råttan (Shopping). Planerad byggnad på Katten 6 markerad med gul ram.
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1. Kv Uttern (Kulturens hus) 2. Kv Mården 3. Kv Hermelinen 4. Kv Hunden 5. Kv Katten 6. Kv
Råttan (Shopping). Planerad byggnad på Katten 6 markerad med gul ram.
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1. Kv Uttern (Kulturens hus) 2. Kv Mården 3. Kv Hermelinen 4. Kv Hunden 5. Kv Katten 6. Kv
Råttan (Shopping). Planerad byggnad på Katten 6 markerad med gul ram.
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1. Kv Uttern (Kulturens hus) 2. Kv Mården 3. Kv Hermelinen 4. Kv Hunden 5. Kv Katten 6. Kv
Råttan (Shopping). Planerad byggnad på Katten 6 markerad med gul ram.
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Större delen av bebyggelsen skuggas denna tid på dygnet. 1. Kv Uttern (Kulturens hus) 2. Kv
Mården 3. Kv Hermelinen 4. Kv Hunden 5. Kv Katten 6. Kv Råttan (Shopping). Planerad
byggnad på Katten 6 markerad med gul ram.
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Kumulativa effekter

Med kumulativa effekter menas hur ett projekt eller en verksamhet/åtgärd tillsammans med andra
pågående, tidigare och framtida projekt/verksamheter/åtgärder påverkar miljön i ett område.
Luftkvaliteten i centrum måste kontrolleras med kontinuerliga mätningar eftersom halterna av
kvävedioxid har varit så höga att en miljökvalitetsnorm tangerats. Åtgärder behöver vidtas för att
minska luftföroreningarna. Projektets genomförande innebär en ökning av fordonstrafiken i centrum. Det är dock svårt att förutsäga hur mycket det kan öka och tillsammans med andra projekt
kan luftkvaliteten påverkas ytterligare. För att långsiktigt förbättra luftkvaliteten bör ett åtgärdsprogram upprättas.
Ett plangenomförande innebär att stadens siluett får ett nytt inslag genom den nya byggnadens
höjd. Förändringen är en av de första i centrum som innebär att man går ifrån gängse byggnadshöjd i rutnätsstaden och en möjlig kumulativ effekt av det är att fler höga hus byggs. Det bör dock
nämnas att kommunen har som målsättning att öka invånarantalet med 10 000 nya invånare och
centrum är ett populärt område att bosätta sig i. För att möta efterfrågan på bostäder krävs 350 nya
lägenheter varje år (Inriktning för boendeplanering, Luleå kommun 2007-2012). Eftersom utrymmet på markplan är starkt begränsat på centrumhalvön bör förtätning ske delvis genom högre bebyggelse som ökar exploateringsgraden.
Efter Folkets hus branden år 2003 har ingen byggnad som orsakar skugga funnits på Katten 6. På kv
Hunden fanns det tidigare en större markparkering och den tillsammans med parkeringen på Katten 6
gjorde att området hade stor del öppna ytor. Om både kv Hunden och Katten 6 bebyggs kommer nya
volymer som tillsammans orsakar skuggbildning på andra byggnader.

Bedömning

För miljöaspekterna som beskrivits i denna MKB bedöms de kumulativa effekterna vara små eller
obetydliga.
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Miljökvalitetsnormer
Förutsättningar

Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav
som ställs genom vårt medlemskap i EU.
Regeringen utfärdade år 1998 en förordning om miljökvalitetsnormer. De ämnen som reglerades
var kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid och bly. Förordningen har sedan dess reviderats ett
antal gånger och kompletterats med ytterligare normer, för partiklar (PM10 och PM2,5), bensen,
kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. Normerna baseras huvudsakligen
på krav i EU-direktiv. Förordningen heter idag Luftkvalitetsförordning (2010:477). I tabellen nedan anges när respektive norm ska eller bör vara uppfylld. Om en miljökvalitetsnorm överskrids
eller riskerar att överskridas, kan ett åtgärdsprogram behöva upprättas.

Miljökvalitetsnorm

Ska senast vara uppfylld

Kvävedioxid

*

Kväveoxider

*

Svaveldioxid

*

Bly

*

Partiklar (PM10)

*

Partiklar (PM2,5)

1 januari 2010** respektive 1 januari 2015*

Bensen

*

Kolmonoxid

*

Ozon

31 december 2009 respektive 31 december 2019**

Arsenik

31 december 2012**

Kadmium

31 december 2012**

Nickel

31 december 2012**

Bens(a)pyren

31 december 2012**

* Får inte överskridas ** Ska eftersträvas

Källa: www.naturvardsverket.se

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i hela landet. Kommunerna ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten för de flesta miljökvalitetsnormerna, i samverkan eller på egen hand, och att
tillhandahålla aktuell information om föroreningsnivåerna. Naturvårdsverket ansvarar för kontroll
av miljökvalitetsnormerna för kväveoxider och svaveldioxid i landsbygd samt miljökvalitetsnormerna för ozon.
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En miljökvalitetsnorm anses vara överträdd om ett eller flera av normens värden är överskridna
och kommunen ska snarast underrätta Naturvårdsverket och berörd Länsstyrelse när en norm kan
ha överträtts. Det är sedan Naturvårdsverkets uppgift att bedöma om normen inte följs och om det
föreligger behov att upprätta ett åtgärdsprogram för att komma tillrätta med luftföroreningen.
Naturvårdsverket har underrättats om att miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid kan ha överträtts
under 2011. Naturvårdsverket har därefter meddelat länsstyrelsen att ett åtgärdsprogram bör upprättas. Länsstyrelsen ska nu bestämma vem som ska upprätta åtgärdsprogrammet. (Per Andersson,
miljökontoret Luleå kommun, 2012-09-24)
Planförslagets genomförande innebär en ökning av fordonstrafiken i centrum, det är dock svårt att
förutsäga hur mycket det kan öka. Om byggnaden uppförs i femton våningar planeras tre våningsplan med totalt 104 parkeringsplatser, två våningsplan med totalt ca 100 kontorsplatser och nio
våningar med bostäder, totalt ca 90 lägenheter.

Bedömning

Resultatet från koldioxidmätningarna i centrum 2011 visar att miljökvalitetsnorm för timmedelvärde överskridits 75 gånger av tillåtna 175. Detta medför att miljökvalitetsnormen för timmedelvärde klaras. Den övre utvärderingströskeln för timmedelvärdet har dock överskridits 192 gånger
av tillåtna 175 vilket medför att den övre utvärderingströskeln överskrids.
Under de cirka 11 mätmånaderna har miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärde överskridits 7
gånger av tillåtna 7. Detta medför att under den aktuella mätperioden har även denna miljökvalitetsnorm klarats. Eftersom det saknas cirka en månads mätdata är det svårt att bedöma om normen
är överträdd eller ej. De båda utvärderingströsklarna har dock överträtts eftersom att den övre
utvärderingströskeln överskridits 10 gånger av tillåtna 7. Se även avsnitt Luftföroreningar sid. 14
Projektet på kv Katten bedöms inte enskilt orsaka att miljökvalitetsnorm riskerar att överskridas.
För att nå långsiktig hållbarhet och god luftkvalitet i centrum bör trafiksituationen ses över i hela
centrum.
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Nationella miljökvalitetsmål

Det övergripande målet för svensk miljöpolitik är att till nästa generation kunna lämna över ett
samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål med tillhörande delmål som beskriver hur vår miljö och våra natur- och kulturmiljöer bör beaktas för att värnas ur ett långsiktigt perspektiv.
Miljökvalitetsmålen Begräsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Frisk luft och God bebyggd miljö
bedöms vara relevanta att beakta vid framtagande av den aktuella planen.

Begränsad klimatpåverkan
Att förtäta centrum med nya bostäder, kontor och handelslokaler kräver ingen ny infrastruktur då
den redan är utbyggd och flera samhällsfunktioner finns redan att tillgå. Från centrum är det lätt
att nyttja kollektivtrafiken och många som bor i centrum arbetar också i närheten. Det innebär
färre bilresor jämfört med motsvarande bebyggelse på exempelvis Lulsundsberget.
Projektet bidrar inte till något betydande ökning av kvävedioxidutsläpp och bedöms inte motverka
miljömålet Begräsad klimatpåverkan.

Giftfri miljö
Den miljötekniska undersökningen som gjorts på fastigheten visar att det finns förhöjda halter
koppar, zink, bly och barium i de brandrester som ligger kvar i marken från det att Folkets hus
brann ned år 2003. Även PAH överskrider riktvärdet för känslig markanvändning (KM) i en
provpunkt. För att kunna bygga bostäder måste marken saneras för att passa känslig markanvändning.
Projektet innebär att markförorening avhjälps i enlighet med miljömålet Giftfri miljö.

Frisk luft
Under de år som kvävedioxid har mätts i Luleå centrum har halterna varit höga. Det första året
någon miljökvalitetsnorm överskreds var under mätåret 2010. Detta visar att det återkommande
finns höga kvävedioxidhalter i Luleå centrums utomhusluft vilket medför att kommunen fortsättningsvis behöver arbeta med att minska luftföroreningshalterna i utomhusluften. Att halterna av
kvävedioxid har varit så höga att en miljökvalitetsnorm tangeras förtydligar att luften fortsättningsvis måste mätas och bevakas, samt att vissa åtgärder behöver vidtas för att minska luftföroreningarna.
Projektets genomförande innebär en ökning av fordonstrafiken i centrum, det är dock svårt att
förutsäga hur mycket det kan öka. Om byggnaden får uppföras i femton våningar planeras tre
våningsplan med totalt 104 parkeringsplatser, två våningsplan med totalt ca 100 kontorsplatser
och nio våningar med bostäder, totalt ca 90 lägenheter.
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Projektet i sig bidrar inte till något betydande ökning av kvävedioxidutsläpp men Kommunens
målsättning är att växa och åtgärder krävs för att långsiktigt förbättra luftkvaliteten.

God bebyggd miljö
Projektet innebär att nya bostäder, kontor och handelslokaler uppförs vilket är ändamålsenlig bebyggelse för centrum. Projektet kräver ingen ny infrastruktur då den redan är utbyggd och flera
samhällsfunktioner finns redan att tillgå. Då boende i centrum ofta arbetar i närheten innebär förtätningen i centrum färre bilresor jämfört med motsvarande bebyggelse på exempelvis Lulsundsberget.
Projektet har höga ambitioner på hållbart byggande. Fastighetsägaren avser att uppföra ett lågenergihus och byggnadens utformning, energilösning, stomme, material, bygg- och installationsteknik ska väljas utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
Det finns rekreationsytor på flertalet ställen i närhet till planområdet, dels genom Stadsparken och
Floras kulle, dels genom Norra Hamns område. I parkerna finns även allmänna lekplatser iordningställda.
Projektet bedöms medverka till en God bebyggd miljö.
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