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Planens syfte och huvuddrag
Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra förtätning av bostäder inom nordöstra delen av
bostadsområdet Kallkällan.
Detaljplanen möjliggör att två flerbostadshus, 12 respektive 14 våningar, kan byggas öster
om vägen Lingonstigen på mark som idag är obebyggd. Förutom de nya flerbostadshusen
möjliggör detaljplanen utbyggnad av befintligt parkeringsgarage väster om Lingonstigen.
Uteplatser kan anordnas i anslutning till bostadshusen varav den ena uteplatsen kan byggas
under med parkering för cyklar.
Markanvändnining E1 medger att en mindre transformatorstation för elförsörjning kan byggas inom östra delen av planområdet i anslutning till befintlig samlingslokal.
Husens placering regleras genom planbestämmelsen prickad mark som anger att marken
inte får förses med byggnad samt genom planbestämmelsen korsmarkerad mark som innebär att marken endast får bebyggas med komplementbyggnader. Syftet med att reglera
husens och komplementbyggnadernas placering är att begränsa påverkan på angränsande
skogsområde öster om planområdet samt för att bibehålla siktlinjer mot skogen.
Uteplatser/terasser ska iordningställas i anslutning till husen. Detta regleras med en byggnadsteknisk egenskapsbestämmelse ”b1” i detaljplanen. Den ena terassen/uteplatsen får byggas under med parkering för cyklar och regleras med egenskapsbestämmelse ” b2”
Detaljplanen innebär att en del av Lingonstigen, som idag är i kommunal ägo och allmän
platsmark i gällande plan, kan övergå i Lulebos ägo. Detaljplanen innebär också att mark
ska bytas mellan Lulebo och Luleå kommun. Marken som tillfaller kommunen omfattar en
del av ett motionsspår som idag ligger på Lulebos fastighet. Marken med motionsspåret är
planlagd som allmän platsmark NATUR med kommunalt huvudmannaskap. Lulebos fastighet utökas istället inom sydöstra delen av planområdet.

Handlingar
Detaljplanen
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser. Plankartan och planbestämmelserna
är juridiskt bindande.

Övriga planhandlingar
• Planbeskrivning (denna handling)
• Illustrationskarta (se plankartan)
• Grundkarta
• Samrådsredogörelse
• Fastighetsförteckning
Planbeskrivningen och illustrationskartan utgör komplement till plankartan och planbestämmelserna, men saknar egen rättsverkan.

Utredningar
Bilaga 1, Bullerutredning (ÅF 2015-10-22)
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Figur 1: Planområdet markerat inom rött område

Planförfarande och tidplan för planarbetet
Planarbetet bedrivs enligt reglerna för utökat förfarande, Plan- och bygglagen 2014:900. Planarbetet påbörjades under våren 2015. Enligt en preliminär tidplan beräknas detaljplanen för
samråd under fjärde kvartalet 2015 och för granskning under första kvartalet 2016. Detaljplanen kan då antas under andra kvartalet 2016.

Plandata
Lägesbestämning
Planområdet ligger i bostadsområdet Kallkällan ca 2 km nordöst om Luleå centrum. Planområdet är ca 2 ha.

Markägoförhållanden
Lulebo äger fastigheten Kallkällan 10. Lingonstigen, som är en av infarterna till Kallkällan,
har ett utfartsservitut som ger Luleå kommuns fastighet Kallkällan 13 (äldreboende), rätt att
använda vägen. Luleå kommun äger även angränsande fastighet Bergviken 5:10.

Tidigare ställningstaganden
Bedömning av miljöpåverkan (s.k. behovsbedömning)
När en detaljplan upprättas ska kommunen alltid göra en bedömning av vilken miljöpåverkan planens genomförande kan medföra. Om kommunens bedömning leder fram till att
planens genomförande kan antas få en betydande miljöpåverkan ska kommunen göra en
miljöbedömning av planen, vilket bl.a. innefattar upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning.
Kommunen har tagit ställning till att detaljplanen inte innebär risk för betydande miljöpåverkan eller för människors hälsa och säkerhet varför en miljökonsekvensbeskrivning inte
upprättas i samband med detaljplanen. Samråd om behovsbedömningen har skett med Länsstyrelsen som delar kommunens bedömning om att detaljplanens genomförande inte kan
antas innebära betydande miljöpåverkan.
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Planer
Översiktsplan
Planområdet omfattas av områdesrekommendationer för Bergviken i Luleå kommuns
översiktsplan, antagen i maj 2013. Översiktsplanen anger att Bergviken i sin helhet främst
ska förtätas och kompletteras med äganderätter och studentbostäder samt att det ska finnas
utom- och inomhusmiljöer för möten, kulturella uttryck, rörelse och rekreation i området.
Översiktsplanen anger att det gröna stråket som sträcker sig från Mjölkuddsberget och vidare in i Bergviken mot Svartöleden är av betydelse för nära rekreation och ska bevaras.
Detaljplanen bedöms inte strida mot översiktsplanens intentioner med avseende på att planens genomförande inte bedöms påverka grönstråket i sin helhet. Detta eftersom att exploatering sker på kvartersmark inom ett begränsat område i anslutning till skogen samt genom
anpassning och reglering i planen för att minska påverkan.
Översiktsplanen förespråkar förtätning inom eller i anslutning till Luleå tätort med hänsyn
till att en tätare stad ökar närheten mellan olika målpunkter och ger en effektivare användning av mark, energi och infrastruktur.
Gällande detaljplaner
Planen berör eller tangerar områden med gällande planer enligt nedan:
Nr

Namn

Laga kraft

a 257

Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för norra Bergviken i Luleå

1965-02-25

a 431

Klintbacken - Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan

1987-06-15

Pl 160

Detaljplan för del av Bergviken, Kallkällan Äldreboende

1995-09-27

För planområdet gäller ”Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för norra Bergviken i Luleå”. Planområdet omfattas av kvartersmark för bostadsändamål där delar av
planområdet utgörs av prickad mark som inte får bebyggas varför en planändring måste ske
för att möjliggöra bebyggelse. Del av Lingonstigen samt angränsande naturmark öster om
planområdet, är allmän platsmark i angränsande plan a 431 (se bild nedan).

Figur 2: Utsnitt ur gällande planer i området. Planområdet är lokaliserat i nordöstra delen av bostadsområdet Kallkällan inom rödmarkerat område på bilden ovan. Planområdet tangerar med gällande
detaljplan a 431.
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Kommunala beslut i övrigt
2015-01-29 beslutade stadsbyggnadsnämnden att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag
att upprätta en detaljplan för del av Kallkällan 10. Beslut om planuppdrag finns även för
Lulebos fastighet Kallkällan 4 där det planeras för ett flerbostadshus med utrymme för 35
mindre lägenheter.

Riksintressen
Planområdet berörs av riksintresse för turism och friluftsliv enligt (MB 4:2). Kustområdet
är i sin helhet dessutom av riksintresse enligt (MB 4:1). Bestämmelserna om riksintressen i
miljöbalkens 4 kap. utgör dock inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det
lokala näringslivet. Planområdet omfattas även riksintresse för totalförsvaret (MB 3:) med
avseende på att området ligger inom stoppområde för höga objekt. Planområdet ligger inom
sammanhållen bebyggelse vilket innebär att som högt objekt räknas objekt högre än 45m.
Detaljplanen reglerar byggnadshöjder genom högsta nock- och totalhöjd i meter. Med hänsyn till markhöjderna i området så möjliggör planen inte byggnader högre än 45 meter varför
planen inte bedöms strida mot riksintresset.

Förutsättningar och förändringar
Huvudfrågan
Det kommunala bostadsbolaget Lulebo har ansökt om upprättandet av en ny detaljplan för
att möjliggöra att två flerbostadshus kan byggas öster om Lingonstigen.
I samband med behovsbedömningen identifierades ett antal frågor som särskilt skulle uppmärksammas och belysas under planarebetet. Dessa är anpassning till och påverkan på
befintlig natur, bebyggelse, landskaps- och stadsbild.
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Figur 3: Snedbild som visar planområdets lokalisering i förhållande till övrig bebyggelse på Kallkällan.
Gul streckad linje visar ungefärlig planområdesgräns och rosa streckad linje redovisar ungefärligt läge
för motionsspåret/stigen som löper genom skogen.
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Natur
Landskap och vegetation
Planområdet är till stor del exploaterat
med hårdgjorda ytor för vägar och parkeringsändamål samt bebyggelse i form av ett
parkeringhus väster om Lingonstigen och
samlingslokal med kontor och parkeringsgarage öster om Lingonstigen. Vägens höjd
inom planområdet varierar mellan ca +20
till +23 m.
Öster om vägen sluttar marken österut från
gatans höjd på ca +21 m till ca +18 m i skogen (höjdsystem RH 2000).

Figur 4: Foto från det angränsande skogsområ-

Östra delen av planområdet utgörs även av
det som sträcker sig som en grön korridor från
centrum mot Mjölkuddsberget.
obebyggd natur- och skogsmark som är en
del av ett större sammanhängande skogsstråk som sträcker sig från Mjölkuddsberget och vidare in mot Luleå centrum.

Skogen, som främst består av tall och gran, har inte några särskilt utpekade ekologiska naturvärden men är mycket strövvänligt och har höga sociala värden. Vid exploatering i skogsområdet bör man därför sträva efter att begränsa ingreppet så att inte den gröna korridoren
beskärs mer än nödvändigt.
Ett belyst motionsspår löper genom skogen och utgör en förbindelse till det närliggande frilufts- och rekreationsområdet på Mjölkuddsberget samt de lägenhetshus som är lokaliserat
vid Mjölkuddsbergets fot. En del av motionsspåret ligger idag på Lulebos fastighet. Motionsspåret bedöms inte kunna flyttas utan att det blir onödigt stora intrång i skogen och terrängen.
Detaljplanen medger att två flerbostadshus med tillhörande ytor för bostadsändamål kan
byggas öster om Lingonstigen vilket innebär att befintliga träd och vegetation inom fastigheten till stor del försvinner. De träd som med säkerhet bedöms kunna sparas skyddas i detaljplanen genom planbestämmelsen skog och avser ett område där träd inte får avverkas. Träd,
särskilt äldre tallar, i anslutning till motionsspåret bör sparas där det är möjligt och lämpligt
för att bibehålla karaktären i området samt minska ingreppet i skogen.
Den del av motionsspåret som idag ligger på Lulebos mark planläggs som allmän platsmark,
NATUR, med syftet att markområdet ska övergå till kommunens ägo så att motionsspåret
även fortsättningsvis är tillgängligt för allmänheten samt för att begränsa intrånget på skog.
Geotekniska och hydrologiska förhållanden
Enligt SGU:s jordartskarta består marken inom och i anslutning till planområdet av morän
och berg. Detta bekräftas även av en geoteknisk utredning som gjorts i området för att ta
reda på vilka geotekniska och hydrologiska förutsättningar som råder. Utredningen anger
att marken i huvudsak utgörs av morän som i ytan är en siltig sandig morän och därefter
en sandig siltig morän. Berg har påträffats vid några sonderingar. Där det påträffats ligger
bergytan varierande mellan 3 och 6,5 m under befintlig markyta.
Vid läget för det planerade parkeringshuset utgörs området av en befintlig parkering där
marken är plan och till stora delar belagd. Området där flerbostadshusen planeras utgörs av
barrskog och markytan sluttar i riktning mot Björkskatafjärden.
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Detaljplanen innebär att två flerbostadshus byggs öster om Lingonstigen på mark som idag
består av natur/skogsmark. Dagvatten från husen kommer dels att ledas till befintligt dagvattennät och i övrigt avledas mot omgivande terräng där naturlig infiltration och avrinning
kommer att ske.
De geotekniska undersökningar som gjorts redovisar att topografin, jordarts samt grundvattenförhållandet medger gynnsamma förutsättningar för att avleda ytvatten (dagvatten)
mot omgivande terräng (LOD). Jordartsförhållandet är också av den karaktären att det vatten som avleds mot omgivande terräng kommer att infiltreras och inte påverka nuvarande
grundvattennivåer eller förändra ytavrinningen i omgivande terräng. Befintlig markyta för
bebyggelsen och byggnadernas grundläggning sluttar i riktning mot Björkskatafjärden och
detta förhållande kommer inte att förändras under byggtiden eller när etableringen är utförd
med avseende på avvattningen.
Grundvattennivåerna för området kommer inte att påverkas av etableringen med tanke på
de topografiska skillnaderna på tomten och omgivande mark. Den befintliga skogen (tall)
vittnar dessutom om att relativt djupa grundvattennivåer råder generellt i området.
Figur 5.2 illustrerar tvärsektioner från Lingonstigen ned till Klintvägen för respektive hus
och omgivande terräng med markhöjder.
Förorenad mark, markradon och risk för skred
Det finns inte konstaterat några föroreningar i området sedan tidigare. Området ligger inom
normalriskområde för förekomst av markradon enligt Luleå kommuns radonriskundersökning från 1987. Planområdet ligger dock inom området där radioaktiva bergarter kan förekomma. Förekomsten av markradon bör utredas innan bygglov. Byggnader ska alltid uppföras radonsäkra enligt Boverkets byggregler (BBR).
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Figur 5.2: Illustration som redovisar framtida sektioner för hus och intilliggande mark.
Tvärsektioner från Lingonstigen ned till Klintvägen.
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Bebyggelse
Utöver parkeringsgarage och samlingslokal finns ingen bebyggelse inom planområdet.
Planområdet angränsar däremot till befintlig bebyggelse på Kallkällan som främst består av
flerbostadshus i 3,5 våningar. Parkeringsgarage och markparkeringar är lokaliserade i utkanterna av bostadsområdet. Hälften av de totalt 16 flerbostadshusen på Kallkällan utgörs av
bostadsrätter och hälften av hyresrätter.
Planförslaget innebär att området, utöver ett mindre område som omfattas av NATUR i
planområdets nordöstra del och ett mindre område med markanvänding E1, är planlagt som
kvartersmark för bostadsändamål.
Detaljplanen möjliggör att två flerbostadshus kan byggas öster om Lingonstigen. Detaljplanen möjliggör också utbyggnad av befintlig parkeringsgarage väster om Lingonstigen, se
förslag till disposition av området i illustrerad situationsplan nedan (figur 5.1 & 5.2).
Inom kvartersmarken kan friytor och parkeringsytor uppföras tillsammans med komplementbyggnader i begränsad omfattning. Byggnadernas placering regleras genom prickad
mark som innebär att marken inte får förses med byggnad samt genom bestämmelsen
kryssmarkerad mark som innebär att marken endast får bebyggas med komplementbyggnader. Syftet med att begränsa var byggnader kan placeras är att minska intrånget på skog och
motionsspår öster om planområdet samt att bevara siktlinjer mot skogen.
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Bebyggelsen begränsas i höjd av bestämmelser om högsta nockhöjd i meter över kommunens
nollplan. Undantaget markhöjden somligger omkring +20 m höjd så innebär det att flerbostadshusen kan bli uppemot 37 respektive 42 meter höga och ska motsvara 12 respektive 14
våningar. Avsikten är att flerbostadshusen ska inrymma 137 mindre lägenheter fördelade på
mestadels en- och tvårumslägenheter.
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Figur 5.1: Situationsplan som illustrerar hur planområdet kan bebyggas i enlighet med detaljplanen.
Detaljplanen möjliggör att hus 1 kan bli 14 våningar högt och hus 2 12 våningar.

9

Byggnadernas storlek (flerbostadshus och parkeringsgarage) regleras även genom planbestämmelsen e1 som anger största tillåtna bruttoarea (BTA) ovan mark. Komplementbyggnader får uppföras på korsmarkerad mark och deras storlek regleras genom planbestämmelsen
e2 som anger största tilllåtna byggnadsarea i kvadratmeter. Komplementbyggnader får högst
vara 1 våning.
Komplementbyggnader avser byggnader för bostadsändamålets behov som t. ex sophus och
cykelförvaring med tak. Förrådsutrymmen och tvättstuga inryms i bostadshusen. Detaljplanen reglerar även befintliga komplementbyggnader i form av sophus i nordvästra delen
av planområdet och samlingslokal och kontor för Lulebos hyresgäster i sydöstra delen av
planområdet.
Arbetsplatser, offentlig och kommerciell service
På Kallkällan finns utöver bostäder även ett vård- och omsorgsboende samt förskola och
livsmedelsbutik ca 500 meter från planområdet. Ca 1 km från planområdet ligger även Bergvikens stadsdelscentrum med flertalet mindre butiker och arbetsplatser. Nya läroverket som
är en fristående f-9 skola är lokaliserad på Bergviken samt kommunal montessoriskola. På
Bergviken finns planer för ytterligare vård- och omsorgsboende samt ett trygghetsboende.
Kulturhistoriskt värdefull miljö
Det finns inga kända lämningar eller andra bevarandevärda objekt inom planområdet.
Tillgänglighet
Byggnader och friytor inom fastigheten ska vara tillgängliga för alla vilket bland annat ställer krav på att entréer och och friytor utfös utan nivåskillnader eller andra hinder. Även de
funktioner som planeras som ex. lekplats, uteplatser m.m. ska göras tillgängliga för funktionsnedsatta. Minst en parkeringsplats nära huvudentrén bör anordnas för funktionsnedsatta. Boverkets byggregler (BBR) gäller för att säkerställa att en god tillgänglihet uppnås, både
för omgivande mark och inom byggnaden. Tillgänglighetskraven regleras inte i detaljplanebestämmelserna utan följs upp i kommande bygglovsskede.

Friytor
Lek och rekreation
På Kallkällan, ca 200 meter från planområdet, finns en större grusplan (isplan vintertid) samt
lekparker och parker. Planområdet angränsar till ett strövvänligt skogssområde samt är nära
Mjölkuddsberget frilufts- och rekreationsområde.
Ytor för lek- och rekreation kan inrymmas inom fastigheten i anslutning till husen. Där finns
möjlighet att inrymma ytor för lek tillsammans med vind- och solskyddade vistelsytor för
boende. Att uteplatser/terasser ska iordningställas i anslutning till husen regleras med en
byggnadsteknisk egenskapsbestämmelse ”b1” i detaljplanen som anger att uteplats/terass ska
finnas. Uteplatsen är reglerad höjdmässigt för att inte bli för hög i förhållande till omkringliggande vägar och mark samt för att bevara siktlinjer mot skog. Den ena terassen/uteplatsen
får byggas under med parkering för cyklar och regleras med egenskapsbestämmelse ” b2”

Gator och trafik
Planområdet nås med bil via Klintvägen och Lingonstigen utgör in- och utfart till området.
Detaljplanen möjliggör för bostäder öster om Lingonstigen medan parkeringshus och övrig
bebyggelse på Kallkällan är lokaliserad på andra sidan vägen. Detta ställer krav på att gående och cyklister kan passera över och längs med vägen på ett tryggt och säkert sätt.
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En del av Lingonstigen tillhör idag kommunen och är allmän platsmark i gällande detaljplan
a 431. I denna detaljplan övergår gatan till att ligga på kvartersmark. Syftet är att vägen ska
övergå till Lulebos ägo eftersom att Lulebo sedan tidigare äger resterande del av Lingonstigen.
Parkering
En ny parkeringsnorm är under politiskt antagande. P-normen, som är under arbete, anger
i dagsläget att det ska finnas 9 bilplatser per 1000 kvm BTA på Kallkällan. Detaljplanen
medger en total bruttoare för flerbostadshusen på tillsammans ca 11400 m2 BTA. Detta ger
enligt nya p-normen ett p-tal på ca 0,7. Behovet av parkeringsplatser ses över i kommande
bygglovsskede.
Parkeringsbehovet för bilar kan lösas genom att befintligt parkeringshus väster om Lingonstigen byggs ut samt att markparkeringar kan tillskapas inom planområdet om det finns
behov. Sammantaget kan detta ge ett tillskott på ca 100 nya p-platser. Om möjligt kan även
parkeringsbehovet lösas på befintliga parkeringar om det finns platser över.
Möjligheten att förvara sin cykel på bra sätt nära bostaden tillsammans med faktorer som
närhet till omkringliggande stadsdelar, goda förbindelser med kollektivtrafik samt att lägenheterna främst består av en- och tvårumslägenheter gör att ett p-tal kring 0,7 bedöms väl
tillgodose behovet av parkeringsplatser.
Parkeringsplatser för cyklar kan byggas under planerad uteplats/terass mellan husen. Där
beräknas det finnas utrymme för minst 210 cykelparkeringar. Ytterligare parkeringsplatser
för ett 40-tal cyklar kan tillskapas i cykelhus och cykelställ i anslutning till gemensam utegård och bostadsentréer.
Kollektivtrafik
Planområdet har god tillgång till kollektivtrafiknätet med hög turtäthet. Busshållplatser för
lokaltrafiken finns på Blomgatan och Klintvägen ca 200 och 500 meter från planområdet.
Närlinjen trafikerar Kallkällan med hållplats ca 100-150 meter från planområdet vid Kallkällans äldreboende.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Bostadshusen ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet via en ny anslutningspunkt från Klintvägen som förläggs i nordöstra delen av planområdet. Dagvatten ska så
långt det går omhändertas och fördröjas inom fastigheten. Dagvatten från de hårdgjorda
ytorna kommer också, som tidigare, att ledas via Lulebos interna nät till kommunens.
Värmeförsörjning/El/Tele/IT
Detaljplanens genomförande innebär att befintlig byggnad för elförsörjning försvinner. En
ny byggnad för elförsörjning kan istället byggas fristående intill befintlig samlingslokal öster
i planområdet inom användningen E1 - Transformatorstation.
Anslutning sker till befintligt fjärrvärmenät. Ledningar för Tele och IT finns i området sedan
tidigare.
Avfall
Två sophus planeras för att tillgodose behovet för flerbostadshusen. Sophusen kan placeras
nära gatan inom område som på plankartan medger markanvändning för komplementbygg-
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nader. Avfallshanteringen ska skötas i enlighet med Luleå kommuns lokala föreskrifter.

Störningar och risker
Buller
Utöver trafikbuller från omkringliggande vägar och järnväg så har inga störningar eller
risker för de boende identifierats. Om en detaljplan avser en eller flera bostadsbyggnader
ska planbeskrivningen, om det inte kan anses obehövligt med hänsyn till bullersituationen,
innehålla en redovisning av beräknade värden för omgivningsbuller vid bostadsbyggnadens
fasad och vid en uteplats om sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.
För att utreda förutsättningarna för nybyggnad av bostadsbebyggelse med avseende på trafikbuller från väg- och tågtrafik har trafikbullerberäkningar genomförts av konsultföretaget
ÅF-ljud och vibrationer på uppdrag av Luleå kommun (Bilaga 1).
Utredningen visar att riktvärdet enligt trafikbullerförordningen på 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad innehålls beräkningsmässigt men att riktvärdet enligt trafikbullerförordningen
på 50 dBA ekvivalent ljudnivå vid uteplats överskrids beräkningsmässigt vid fasader mot
söder, väster och norr (figur 6) både gällande ljud från väg- och tågtrafik.
Resultatet av bullerutredning visar att sammanfattningsvis att gemensam uteplats kan
anordnas på innergården som beräkningsmässigt klarar gällande riktvärden, eventuella
balkonger vid lägenheterna ses som ett komplement med sämre ljudmiljö. Bullerriktvärden,

Figur 7, ovan, fasader
mot nordväst
Figur 8, nedan, fasader
mot sydost

Figur 6: Utdrag ur bullerutredning ÅF 2015-10-25. Figuren redovisar
ekvivalent ljudnivå på höjden 2 m ovan mark.

Figur 10, ovan, fasader
mot nordväst
Figur 11, nedan, fasader
mot sydost

Figur 9: Utdrag ur bullerutredning ÅF 2015-10-25. Figuren redovisar
maximal ljudnivå på höjden 2 m ovan mark.
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enligt Boverkets byggregler, BBR, klaras inomhus med rätt utformning av fasadkonstruktion
och fönstertyp. Bullerutredningen kan läsas i sin helhet i bilaga 1.

Detaljplanens genomförande
Organisatoriska frågor
Tidplan för genomförandet
Byggtiden för genomförandet av detaljplanen beräknas preliminärt till 24 månader efter
att detaljplanen vunnit laga kraft. Detta innebär att byggnader i området kan vara klara för
inflyttning under år 2018, förutsatt att detaljplanen vinner laga kraft under våren 2016.
Genomförandetid
Planens genomförande är 5 år efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas.
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet. Fastighetsägaren ansvarar för
genomförandet av detaljplanen på kvartersmark.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Detaljplanens genomförande medför ombildande av de befintliga fastigheterna enligt följande:
• Del av fastigheten Bergviken 5:10 som ägs av Luleå kommun och omfattar en del av Lingonstigen, samt mark inom sydöstra delen av planområdet ska övergå till Lulebos fastighet Kallkällan 10.
• Del av fastigheten Kallkällan 10 som ägs av Lulebo och som på plankartan är betecknad
NATUR, ska övergå i Luleå kommuns fastighet Bergviken 5:10.
• Område för transformatorstation avstyckas från fastigheten Kallkällan 10 och överlåts till
Luleå Energi Elnät AB.
Gemensamhetsanläggningar och servitut
Lingonstigen utgör den enda in- och utfarten till norra delen av Kallkällan och det finns
därför ett servitut kopplat till vägen som ger fastigheten Kallkällan 13 (Kallkällans äldreboende), rätt att använda vägen. Det kan bli aktuellt med försäljningar av fastigheter i området.
Detaljplanen ger därför förutsättningar att upprätta en gemensamhetsanläggning för vägen
eftersom att den idag försörjer fler än en fastighet och det framöver kan bli fler.
Ansvar
Lantmäterimyndigheten svarar för erforderliga fastighetsbildningsåtgärder efter ansökan om
lantmäteriförrättning av exploatör/fastighetsägare.

Ekonomiska frågor
Detaljplanearbetet regleras genom planavtal och planavgift ska därför inte tas ut i samband
med bygglov.
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Tekniska frågor
Fastighetsägaren ansvarar för de utredningar som kan komma att krävas i samband med
bygglov.

Bygglov
Utökad bygglovsplikt innebär att marklov krävs för att fälla träd inom område som omfattas
av bestämmelsen skog på plankartan.

Miljökonsekvenser
Natur
Skogen inom planområdet bedöms inte ha några särskilda ekologiska värden som påverkas
negativt till följd av planens genomförande. Den exploatering som sker inom fastigheten
bedöms heller inte påverka skogens funktion som ett sammanhängande grönstråk även om
träd på kvartersmark försvinner.
Med hänsyn till att det skulle innebära stora ingrepp i skogen genom flytta motionsspåret så
ska det ligga kvar i befintligt läge men övergår i kommunal ägo. Detta regleras i detaljplanen
genom att området planlagts som allmän platsmark och NATUR.
Konsekvenser av byggnadernas placering har utretts kontinuerligt under planarbetet vilket
bland annat har medfört att husen placerats längre från tomtgräns i öster för att undvika
onödigt intrång på motionsspår och skog.

Stadsbild
Kallkällan är ett bostadsområde i stadsdelen Bergviken där bebyggelsen började växa fram
under 1880-talet. Under mitten av 1960-talet byggdes bostadsområdet Kallkällan som planlades i sin helhet genom ”Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för norra Bergviken i Luleå” år 1964. Karaktäristiskt för området är dess trafikseparerade gatustruktur, de
stora bostadsgårdarna och de enhetliga husshöjderna som gör området till ett tidstypiskt och
väl sammanhållet bostadsområde från 60-talet. Under senare år har samtliga flerbostadshus
och gårdar i området genomgått större renoveringar både in- och utvändigt med delvis nya
fasadmaterial och färger.
Detaljplanens genomförande innebär att två hus med hög exploateringsgrad byggs vilket
innebär en stor förändring av stadsbilden då dem avviker i skala och typologi från den

Figur 8 tv: Det utbyggda parkeringshuset och de nya flerbostadshusen syns tydligt vid infarten till området. Figur 9 th: Vy söder från Lingonstigen. (Arkitekthuset Monarken)
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befintliga bebyggelsen i området som i huvudsak utgörs av lamellhus i 3,5 våningar, se figur
10. Planområdets lokalisering vid infarten till området innebär framförallt en lokal påverkan
på stadsbilden eftersom att byggnaderna kommer synas tydligt och upplevas av många förbipasserande något som illustreras i figur 8 och 9 nedan.
Planområdet har dock ett gynnsamt läge för högre bebyggelse med hänsyn till dess geografiska lokalisering samt att det inte påverkar några intilliggande bostäder negativt vad gäller
sol- eller skugga eller påverkad insyn.
Planområdet är lokaliserat vid infarten till området där också parkeringsplatser till bostadshusen kommer att finnas. Detta innebär att ny trafik till och och från de nya flerbostadshusen
inte kommer störa befintliga boende längs med Lingonstigen.

BEFINTLIG BEBYGGELSE
3,5 VÅNINGAR

NYA FLERBOSTADSHUS
12 o 14 VÅNINGAR

VATTENTORNET PÅ
MJÖLKUDDSBERGET

Figur 8: Montage, med syfte att illustrera tillkommande byggnadsvolymer i förhållande till befintliga
byggnadsvolymer i området som främst består av byggnader i 3,5 vån.

NYA FLERBOSTADSHUS

VATTENTORNET PÅ
MJÖLKUDDSBERGET

Figur 11: Vy från Lulsundet och Björkskatafjärden. Tillkommande byggnader syns tydligt över trädtopparna och innebär en förändring av stadsbilden. (Arkitekthuset Monarken).

VATTENTORNET PÅ
MJÖLKUDDSBERGET

LULEÅ ENERGI ARENA/
BADHUS

NYA FLERBOSTADSHUS

Figur 12: Vy från Norra hamn. De två byggnaderna ligger i nivå med vattentornet på Mjölkuddsberget
och kommer synas från bland annat centrum och Norra hamn. (Arkitekthuset Monarken).
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Med hänsyn till att Kallkällan är beläget på en höjd om ca +20 meter så kommer byggnader
som är 12 respektive 14 våningar att synas från fler platser i Luleå, något som illustreras
nedan med montage och vyer från centrum och norra hamn samt från andra sidan Björkskatan/Lulsundet (figur 11 och 12).

Hälsa och säkerhet
Buller och andra störningar
Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning av bostäder på Kallkällan varför huvudsakligt ändamål i planen är Bostäder - B. De störningar som planen kan antas medföra är främst
genom en ökad mängd trafik till och från området. Med hänsyn till att planområdet är lokaliserat vid infarten till området bedöms trafikförändringen inte resultera i någon störning för
befintliga boende på Kallkällan längs med Lingonstigen eftersom det inte föranleder ökad
mängd genomfartstrafik på Lingonstigen.
Planområdet nås via Klintvägen som trafikmatas via Gammelstadsvägen eller Hummergatan
eller via Blomgatan/Björkgatan.
Trafikmätningar utförda av Stadsbyggnadsförvaltningen i september visar på att årsmedeldygnstrafik (ÅDT) för Klintvägen är ca 2500 fordon. Trafikmätningar har även gjorts på
Lingonstigen (vid infarten till området) under hösten 2015 som angav att ca 1200 fordon
(ÅDT) kör in i området via Klintvägen. Trafikmätningar gjorda 2010 och 2015 visar att Blomgatan/Björkgatan trafikeras av ca 3000 bilar per dygn.
Föreslagen bebyggelse i detaljplanen bedöms medföra en trafikökning ca 300 fordonsrörelser
per dag (räknat med ca 3,2 fordonsrörelser per bil och dag för centrumnära bostadsområden). De flesta bilar kommer att ta sig till och från området via Klintvägen och Hummergatan eller Gammelstadsvägen. Ett antal bilar kommer mest troligt köra genom Bergviken via
Blomgatan/Björkgatan. Trafikökningen bedöms dock ha liten påverkan vad gäller buller på
Klintvägen och Blomgatan/Björkgatan. Detta med hänsyn till att det krävs mer än en fördubbling av antalet bilar för att ljudnivån ska påverkas nämnvärt.
Det pågår även ett arbete med att förbättra framkomligheten för gående och cyklister längs
med Blomgatan/Björkgatan vilket på sikt väntas bidra till mindre mängd genomfartstrafik i
området eftersom åtgärderna också syftar till att minska framkomligheten för bilister.
Åtkomst räddningsfordon
Med hänsyn till att husen är 12 respektive 14 våningar höga och dessutom inte är genomgående lägenheter så utgör räddningstjänsten inte alternativ utrymningsväg. Det innebär
att byggnader ska utformas med särskilda tekniska lösningar för trapphusen för att säkra
utrymning.

Sociala konsekvenser
Detaljplanens genomförande innebär att fler människor kommer bo i bostadsområdet. Flerbostadshusens placering i nära anslutning till befintligt motionsspår och rekreationsområde i
skogen kan dels bidra till ökad trygghet genom närvaro av fler människor men innebär också
att tidigare möjligheter att vistas ostört i skogsområdet minskas. Planens genomförande innebär att hela motionsspåret kommer ligga på allmän platsmark med kommunen som huvudman vilket säkrar allmänhetens tillgång till spåret och att det kan ligga kvar.
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Medverkande
Tjänstemän
Tjänstemän på Stadsbyggnadsförvaltningen har medverkat i planarbetet.
Konsulter
Arkitekthuset Monarken har arbetat fram illustrationer och montage till detaljplanen.
Bullerutredning är utförd ÅF-Infrastructure AB på uppdrag av Luleå kommun.
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