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Handlingar
I detaljplanen ingår följande handlingar:
•
•
•
•
•
•

Program
Samrådsredogörelse till programmet
Plankarta med bestämmelser
Illustrationsplan
Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning

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

Detaljplanens syfte och huvuddrag
Detaljplanens syfte är a förtäta det be ntliga bostadskvarteret Hägern i centrala
Luleå. Genom nybyggnad av strandnära erbostadshus och tillbyggnad av bentlig bebyggelse skapas nya hyresrä er. I planarbetet ingår a se över uterummen kring de be ntliga bostadshusen i kvarteret och på så sä bidra till a de
boende får en bä re närmiljö.

Behovsbedömning
För a bedöma om detaljplanen innebär betydande miljöpåverkan har en behovsbedömning tagits fram i samband med detaljplanen (Del av Oscarsvarv, Hägern
12, 2011-09-30), enligt kriterierna i bilaga 2 och 4 till MKB-förordningen, 1998:905.
Slutsatsen i behovsbedömningen var a detaljplanen inte innebär risk för betydande
miljöpåverkan. Den samlade påverkan av detaljplanen avseende buller, markföroreningar, risker, tra k, stadsbild, skuggningar, sociala konsekvenser, och mycket
mer är inte så omfa ande a det nns grund för a upprä a en MKB, bedömer
kommunen i behovsbedömningen.
Länsstyrelsen (LST) i Norrbo en delade inte kommunens bedömning och har
kommit fram till a detaljplanens genomförande kan antas innebära en betydande
miljöpåverkan och a en miljöbedömning bör göras (y rande till kommunen 201111-24). En miljökonsekvensbeskrivning utgör en bilaga till detaljplanen.

Plandata
Lägesbestämning
Planområdet är beläget på centrumhalvön i området Oscarsvarv, mellan Västra
Varvsgatan, Residensgatan och Gråsjäl ärden.

Areal
Planområdet omfa ar cirka 4 hektar.

Markägoförhållande
Marken ägs av Akelius Fastigheter AB.
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Tidigare ställningstaganden
Planer
Översiktliga planer
För planområdet gäller en fördjupad översiktsplan för Luleå tätort som antogs
år 1993, där Luleå centrum redovisas som område för centrumfunktioner och
bostäder.
Kommunfullmäktige beslutade år 2002 a kommunens översiktsplan är aktuell
förutom vad gäller redovisningen av markanvändningen söder och väster om
Lule älv samt översiktsplanens redovisning av externt köpcentrum. E arbete
med en ny översiktsplan för kommunen pågår.
Program för planområdet
program för planområdet har upprä ats och under september 2011 godkänts
av kommunstyrelsen (2011-09-12 203 §) som underlag för a upprä a detaljplan.
Planprogrammet belyser de förutsä ningar som råder i dagsläget i kvarteret
Hägern, samt förslag till förtätning av kvarteret. I arbetet med planprogrammet
har platsens förutsä ningar undersökts utifrån tra k, parkering, skuggor och
tekniska system.
Delar av kvarteret är idag hårdgjort och era grönytor har en enkel och relativt
sliten karaktär. Den hårdgjorda platsen i områdets sydöstra hörn planeras för
förtätning med nya byggnader där lägenheterna får närhet till va en och rekreation. Y erligare lägenheter kan tillskapas genom påbyggnad av det be ntliga
gröna huset med två våningar till totalt sex våningar. Härigenom tillskapas sammanlagt 230 lägenheter. En förtätning syftar till en förädling av kvarteret och en
möjlighet a tillskapa nya kvaliteter.

Be ntlig och tillkommande bebyggelse.
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u alat mål med planarbetet är dessutom a säkra allmänhetens tillgång till
strandpromenaden som utgör en del i e kontinuerligt promenadstråk runt centrumhalvön.
Planprogrammets rekommendationer ligger till grund för detaljplaneförslaget.
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
Fyra gällande detaljplaner nns för området idag. Y erligare tre detaljplaner
tangerar detaljplaneområdet. Några av de kringliggande detaljplanerna reglerar
områden som inte är geogra skt sammankopplade.
Gällande detaljplaner inom detaljplaneområdet:
Nr

Namn

Laga kraft

A298
PL172
A142
A373

Kvarteret Hägern
Kv Hägern 13
Kvarteren Gladan, Kajan m samt Luleå varv
Varvsleden-Prästgatan-del av Hertsövägen

1972-05-19
1996-01-18
1957-01-31
1976-03-29

Detaljplaneområdets avgränsning markerat på snedbild.

Kommunala beslut i övrigt
Förslaget till detaljplan ligger i linje med kommunens bostadsförsörjningsplan
”Inriktning för boendeplanering, Luleå kommun 2007-2012” (2007-03-26). I rapporten beskrivs en bostadsbrist i Luleå centrum och en brist på både små (1-2
rum och kök) och stora (4-5 rum och kök) hyreslägenheter.

Riksintressen
Riksintresset för Norrbo ens kust och skärgård (MB 4 kap 2 §) samt friluftsliv
(MB 3 kap 6 §) har av länsstyrelsen redovisats med gräns i väg E4. Riksintresset
enligt MB 4 kap 2 § är inte avse a hindra tätortens utbyggnad (MB 4 kap 1§).
Detaljplanen för del av kvarteret Hägern påverkar därför inte något riksintresse.
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Förutsättningar och förändringar
Huvudfrågan
Detaljplanen möjliggör tillskapande av centralt belägna bostäder genom förtätning av be ntligt bostadskvarter samt omdisposition och upprustning av fri- och
grönytor inom kvarteret, som kommer både boende och allmänheten till gagn.

Natur
Landskap och vegetation
Området är förhållandevis plant och ligger på marknivån omkring +2,8 meter
enligt höjdsystemet RH2000, med en svag slu ning från norr till söder. Entrégårdarna är öppna och ljusa, men är enkelt utformade. En vegetationsridå på en vall
löper mellan den södra parkeringsytan och strandpromenaden. Det nns även
inslag av uppvuxna träd och buskar på gårdsytorna och kring parkeringarna.
Kvarteret Hägern har e exponerat vindläge från Gråsjäl ärden. Be ntliga planteringar lyckas inte skapa vindskyddade platser.
Geotekniska förhållanden
PM för geoteknik togs fram i samband med programarbetet (WSP 2010-1028). Inom planområdet består undergrunden i huvudsak av fyllningar av skiftande slag på naturligt lagrad fast sand på morän. De södra och östra delarna av det
aktuella området har tidigare utgjorts av va enområde. Under 1970-talet fylldes
dessa områden ut och består idag av markområde med fyllnadsmäktigheter varierande mellan ca 2-12 meter. Tillkommande byggnader behöver pålas i enlighet
med PM Geoteknik.
Förorenad mark
Tidigare verksamheter inom kvarteret Hägern innefa ade varvsverksamhet och
mindre industrier vilket kan ha medfört markföroreningar. Hela platsen för den
framtida förtätningen ligger dock utanför det som var strandlinjen innan bostadsområdet byggdes på 1970-talet, och marken utgörs där av fyllnadsmassor. En
översiktlig miljöteknisk och geoteknisk utredning har utförts (av MRM Konsult
AB) för marken där de tillkommande husen ska stå. I slutsatsen till markundersökningen gör MRM bedömningen a området ur miljösynpunkt är rent.
Radon
Detaljplanområdet ligger inom normalriskområde för radon. Inga särskilda åtgärder krävs för a skydda byggnaderna mot radon.
Risk för skred/ höga vattenstånd
Området är låglänt och va ennära. De a ska beaktas vid utformning av anläggningar mm så a inte skada eller olägenhet uppstår på byggnader.
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), har karterat översvämningsriskerna längs Luleå älv. Kvarteret Hägern är inte ange som e område
med risk för översvämningsåverkan i myndighetens rapport 47, 2006-10-18. Området ligger över högsta uppmä a va ennivå i havet. Karteringen är dock grov
och det kan nnas skäl a y erligare ta hänsyn till riskerna vid klimatförändringar och extremt väder i utformningen av bebyggelsen när planen genomförs.
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Inom detaljplaneområdet föreligger ingen risk för skred.

Bebyggelseområden
Bostäder
Den nuvarande bostadsbebyggelsen i kvarteret Hägern tillkom på 1970-talet och
består av fyra större bostadshus med sju våningar (de röda husen) orienterade
vinkelrä mot Västra Varvsgatan i nord-sydlig riktning, samt e bostadshus
med fyra våningar (det gröna huset) orienterat parallellt med Västra Varvsgatan
i öst-västlig riktning. Det gröna huset uppfördes ursprungligen som kontorshus
men byggdes om till bostäder på 2000-talet. I dagsläget har kvarteret Hägern 482
lägenheter av varierande storlek, från 1 till 5 rum och kök. Exploateringsgraden
(total BTA delat med fastighetens markyta) i kvarteret är i dagsläget cirka 1,04.
Detaljplaneförslaget medger en påbyggnad av det gröna huset med två våningar
samt nybyggnad av tre erbostadshus. Sammantaget inrymmer den föreslagna
påbyggnaden 50 lgh, och de tre föreslagna punkthusen 180 lgh. Lägenheterna, i
huvudsak 2:or och 3:or, är tänkta a upplåtas med hyresrä . De tillkommande
punkthusen placeras söder om de be ntliga erbostadshusen i kvarteret. Den
samlade exploateringsgraden i kvarteret blir fullt utbyggt cirka 1,68.
Byggnadskultur och gestaltning
Bostadshusen i kvarteret Hägern ritades av Malmquist & Skoogh Arkitektkontor
AB genom Lennart Skoogh år 1971. Byggnadsmassan är storskaligt hanterad i
tidens anda. Fasaderna med de färgstarka plåtkasse erna ger husen en distinkt
karaktär. De röda husen har en säregen karaktär som är värd a bevara, vilket
innefa ar fasadmaterial, utförande och färgsä ning på de karaktäristiska röda
plåtfasaderna samt takformen.
Den föreslagna förtätningen av kvarteret får inverkan på stadsbyggnadskvaliteterna i kvarteret och på staden i stort. Genom a de tillkommande huskropparna
varieras i höjd, riktning och placering skapas en ny typ av strandnära bebyggelse
i Luleå. De tillkommande byggnaderna föreslås utformas som punkthus med

Be ntlig bebyggelse inom detaljplaneområdet.
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olika byggnadshöjd (12, 14 och 16 våningar). Varje byggnad föreslås bestå av
tre tydliga volymer med olika våningsantal. Syftet med avtrappningarna, variationen i höjd och grupperingen av husen är a lä a upp intrycket och skapa en
sammanhängande men varierad känsla i nybyggnationen. Förslagets utformning
dramatiserar mötet mellan staden och va net samtidigt som de planerade byggnaderna relateras till den närliggande stadens skala. De nya byggnaderna föreslås grupperas kring en o entlig plats i fonden av en nyanlagd entrégata i gränssni et mellan kvarterets inre och den parkliknande strandpromenaden. Det nya
sammanhanget blir mer stadsmässigt och tillgängligheten för allmänheten ökar.
Arbetsplatser och offentlig service
I kvarterets nordvästra del ligger e kontorshus och i områdets sydvästra del
ligger en förskola. Båda är belägna på egna fastigheter som ligger utanför detaljplaneområdet.
Kommersiell service
Det nns i dagsläget inga restauranger, butiker eller övrig service i kvarteret
Hägern. Det byggdes aldrig lokaler för dessa ändamål när de nuvarande byggnaderna uppfördes och därför saknas anledning för icke boende a genomkorsa
området. I samband med förtätning av området blir det möjligt a bygga lokaler i bo envåningen i de tillkommande bostadshusen. Etableringen av lokaler i
kvarteret kan öka tillgängligheten och o entligheten i området och längs strandpromenaden.
Tillgänglighet
Hänsyn till tillgänglighet ska tas vid uppförande av byggnader och anläggningar. Torgmiljö, strandpromenad och lekplats bör utföras så a de är tillgängliga
för alla med exempelvis anpassade si platser, icke bländande belysning och
ledstråk. Kvarteret Hägern är ackt och gångvägar kan lä tillgänglighetsanpassas. Hur tillgängligheten löses granskas i samband med bygglovsansökan. De a
avser även avstånd till soprum och tvä stuga, vilka ska förläggas i byggnaderna
om ej e högsta avstånd på 25 meter från entré kan uppfyllas. Handikapparkering tillgodoses med särskilda platser i anslutning till de nya byggnadernas
entréer.

Be ntlig och tillkommande bebyggelse.
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Fornlämningar
Inom planområdet nns inga kända fornlämningar.

Friytor
Lek och rekreation
Det nns idag fri- och grönytor inom kvarteret Hägern och i direkt anslutning
västerut längs va net. Inom kvarteret saknas en sammanhållen och kvalitativ
bearbetning av ytorna. Trots de a nns det delar av området som är en tillgång
för de boende. Främst bland dessa är en triangelformad grönyta öster om de röda
husen och söder om det gröna huset. Det är blåsigt på de breda innergårdarna,
och kvarteret ger e ödsligt intryck. Centralt belägen inom detaljplaneområdet
nns en lekplats.

Kvarterets lekplats.

Kvarterets y re rum och platser föreslås i förslaget tas om hand enligt principen
di usa grönytor och ine ektiva hårdgjorda ytor ersä s av bearbetade och väl
de nierade grönytor, uterum och entrésituationer samt e ektiva och tilltalande
parkeringsplatser. Den övergripande landskapsplaneringen syftar till a öka
känslan av tillgänglighet längs strandpromenaden för de boende och för allmänheten. Be ntliga träd föreslås i möjligaste mån sparas och många nya träd är
tänkta a planteras som en del av den nya etableringen.
Strandpromenaden föreslås rustas upp och moderniseras som en del av projektet. Även åtkomsten till va net och strandpromenaden för de redan boende i
kvarteret föreslås beaktas. Området är enligt förslaget tänkt a präglas av urban
tillgänglighet, genomsläpplighet och luftighet, och bidra till a utveckla centrumöns södra sida till en a raktiv boende- och rekreationsmiljö.
Innergårdarna nås via ramper i söder.
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Illustrationsskiss

Skiss över innergård.
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Stadsbildsskiss.

Stadsbildsskiss.

Förslag på platsbildning mot vattnet i anslutning till torget och strandpromenaden.
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Vattenområden
cirka 5-10 meter bre va enområde utmed strandpromenaden ingår i detaljplaneområdet och regleras som öppet va enområde på plankartan.

Gator och tra k
Gatunät
Tra ksituationen i kvarteret Hägern planerades med tra kseparering på 1970-talet. Kvarteret nås i dagsläget med bil via Västra Varvsgatan i norr och Residensgatan i väster. Dessa gator är i sin tur kopplade till centrumöns genomfartsgata
Sandviksgatan.
En ny infart föreslås från Västra Varvsgatan i norr. I planförslaget fortsä er
denna gata genom e område med markparkering och den ansluts i söder till bentlig gata som möjliggör utfart mot Residensgatan. E torg föreslås i anslutning
till de tillkommande huskropparna i söder. Gatan och torget kommer a ligga på
kvartersmark.

Dagens tra k öde respektive tra k öde efter att 230 nya lägenheter uppförts på kvarteret
Hägern. Fordonsmängder angivna i vardagsdygnstra k (VDT). Hastigheter i medelhastighet och 85-percentil.

Gång-, cykel- och mopedtra k
Gång- och cykeltra ken på Oscarsvarv har en koppling till centrum via gångtunneln under Södra Hamnleden.
Strandpromenaden utgör en del av det större promenadstråket kring centrumhalvön. Tillgängligheten till strandpromenaden är god för förbipasserande
men är inte särskilt utvecklad inifrån kvarteret, vare sig visuellt eller till fots. En
upprustning av strandpromenaden har planerats. I detaljplanen ligger strandpromenaden på allmän platsmark så a den även fortsä ningsvis blir e stråk som
är tillgängligt för allmänheten. Utformningen av uterummen mellan de tillkommande husen och strandpromenaden bör syfta till a säkerställa a allmänheten
på e självklart sä har tillgång till strandpromenaden. Uteplatser tillåts därför
inte i bo envåningarna på den tillkommande bebyggelsen.
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Strandpromenaden utmed Gråsjälfjärden.

Kollektivtra k
Oscarsvarv och detaljplaneområdet tra keras främst av busslinjerna 3 och 4 med
hållplats på Sandviksgatan, cirka 300-400 meter från detaljplaneområdet. På
Residensgatan intill kvarteret Hägern nns en hållplats för närlinjen nr 65 med
fåtal avgångar bland annat till centrum och vårdcentralen.
Parkering, utfarter
Parkeringen i kvarteret Hägern är i huvudsak förlagd i e underjordiskt garage,
som binder samman det gröna och de röda husen. Garaget, som rymmer 350
bilplatser, kan nås invändigt från alla lägenheter. I området nns även markparkering med totalt 101 bilplatser. I kvarteret nns också 11 platser för husvagnsparkering.
Behovet av tillkommande parkeringsplatser vid en förtätning föreslås lösas med
en kombination av nyanlagd markparkering och e nybyggt parkeringsgarage.
Parkeringstalet för Luleå centrum är idag 0,9 bilplatser/lgh (med en fördelning
per lägenhet av 0,8 för boende och 0,1 för gäster).
Huvuddelen av de i planförslaget tillkommande bilplatserna placeras i e parkeringshus i tre våningar inom planområdet nordvästra del. De övriga bilplatserna
utförs som markparkering, främst mellan de två kvarteren av röda hus, och kan
tjäna som besöksparkering.
Lastning och lostning
Inlastning till verksamheter föreslås ske på torgytan mellan de nya byggnaderna
på de gåendes villkor. Inlastningen föreslås placeras så nära infartsvägen som
möjligt.
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Be ntlig bilparkering inom detaljplaneområdets södra del.

Teknisk försörjning
Bostadshusen i kvarteret Hägern ansluter i dagsläget till kommunalt VA och
övrig teknisk försörjning i en undercentral under e av de röda husen. Därifrån
fördelas försörjningen till de enskilda husen inom kvarteret.
Vatten och avlopp
De tillkommande lägenheterna är tänkta a anslutas till kommunalt VA-nät. Det
kan bli aktuellt a ta hänsyn till behov av tryckstegring pga brandhänsyn och
höga hus
Dagvatten
Dagva en ska tas om hand lokalt i kvarteret.
Värme
De nya byggnaderna ansluts till ärrvärmenätet.
El
Be ntlig transformatorstation ska komple eras med en y erligare station för a
klara kapaciteten av de tillkommande lägenheterna. Den nya transformatorstationen placeras i direkt anslutning till den nya sopstuga som anläggs i områdets
södra del.
Avfall
Avfallshanteringen inom detaljplaneområdet är idag koncentrerad till två ställen, dels e soprum i parkeringsgaraget nära garageinfarten, och dels e friliggande sophus nära dagiset. Det som är beläget vid dagiset ligger på en del av det
område som föreslås exploateras och en ersä ningsbyggnad nns därför med i
detaljplaneförslaget.
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Konsekvenser av planens genomförande
Påverkan på miljön
Sammanfattning av MKB
Vid e plangenomförande bedöms konsekvenserna för de närrekreationella
värdena bli små. Närrekreationella värden är få i området idag. Genom e plangenomförande bedöms möjligheterna för närrekreation förbä ras.
Konsekvenserna för landskaps- och stadsbilden bedöms bli må liga till stora.
Landskaps- och stadsbilden påverkas av de tillkommande bostadstornen, både
inom och utanför området. Utsikten för en del av de be ntliga lägenheterna kommer a påverkas i mer direkt utsträckning av de nya husen, och de esta lägenheterna kan få påverkad utsikt i mer indirekt mening. Luleås stadssilue förändras genom de tillkommande husen.
plangenomförande bedöms ge små konsekvenser för tra ksituationen i och
omkring planområdet. Detsamma gäller bullersituationen. E fåtal lägenheter i
det nordöstra hörnet av Gröna Huset påverkas av tra kbuller från Södra Hamnleden. Lämpliga bulleråtgärder ska vidtas för a understiga bullervärdena.
plangenomförande bedöms ge små konsekvenser för vind- och skuggförhållandena. Den tillkommande bebyggelsen bedöms delvis skugga och påverka
vindförhållanden inom området men inte för närliggande bebyggelse.
Landskaps- och stadsbild
Planområdet har den be ntliga stadskärnans rutnätsstruktur som utgångspunkt
i och med den rektangulära kvartersformen. Bebyggelsens mönster skiljer sig däremot från den övriga rutnätsstaden. Gröna huset är orienterat i samma riktning
och anpassade efter gatans vinkel men huset ligger inte i liv med Västra Varvsgatan utan med e avstånd från gatan. De röda husen är frikopplade från gatan
men ligger i vinkel med gator och övriga kvarter.
Den föreslagna bebyggelsen både bryter mot det be ntliga bebyggelsemönstret
samtidigt som likheter nns. Volymerna är av liknande skala och byggnadskropparna är placerade med respektabelt avstånd från varandra i e försök a skapa
så gynnsamma ljus- och skuggförhållanden som möjligt.
Den föreslagna förtätningen av kvarteret får inverkan på stadsbyggnadskvaliteterna i kvarteret och på staden i stort. De planerade huskropparna varieras i höjd,
riktning och placering och föreslås utformas som punkthus med olika byggnadshöjd (12, 14 och 16 våningar). Varje byggnad föreslås bestå av tre tydliga volymer med olika våningsantal. Syftet med avtrappningarna, variationen i höjd och
grupperingen av husen är a lä a upp intrycket och skapa en sammanhängande
men varierad känsla i nybyggnationen.
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Panoramafoto av stadsfronten mot Gråsjälfjärden.

Fotomontage av stadsfronten mot Gråsjälfjärden.

Panoramafoto av planområdet, vy från Södra Hamnen.

Fotomontage av den planerade exploateringen, vy från Södra Hamnen.
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Skuggstudier
I samband med programarbetet har en skuggstudie genomförts för planområdet. Studien visar både be ntlig situation och hur tillkommande bebyggelse kan
komma a påverka (Skuggstudie Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter 201101-22). Mindre delar av de be ntliga uteplatserna och lägenheterna i kvarteret
Hägern kan komma a skuggas under vissa årstider och tider på dygnet.

Skuggstudier av be ntlig och tillkommande bebyggelse 21/6 kl 17.

Tra k
En sammanställning av hur de tillkommande lägenheterna påverkar tra ken på
kringliggande gator åter nns i genomförd utredning av förväntat ökat tra köde (Luleå kommun 2010-12-06). Planförslaget innebär inga stora förändringar i
tra k ödena.
Miljö och hållbar utveckling
Akelius Fastigheter AB har u ryckt en ambition a de tillkommande husen ska
utföras med ambitiösa krav ställda på energiförbrukning och andra miljöfaktorer.

Riksintressen och skyddade områden
Detaljplanen påverkar inga riksintressen eller skyddade områden.

Mellankommunala intressen
Detaljplanen berör inga mellankommunala intressen.

Hälsa och Säkerhet
Buller och andra störningar
En sammanställning av bullersituationen åter nns i genomförd bullerutredning
(Ramböll Sverige AB 2010-12-09). Särskild bullerhänsyn kan behöva tas vid utformningen av lägenheterna i påbyggnaden av det gröna huset. Gällande riktlinjer för buller vid fasad är 55 dB(A)
Försvarsmakten – yghinder
Området ligger utanför gränsen där samråd krävs med försvarsmakten. För-
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svarsmakten äger och LFV Flyginfo SE förvaltar hela den nationella yghinderdatabasen. Alla planerade byggnader eller anläggninger vars sammanlagda höjd
överstiger 45 meter inom sammanhållen bebyggelse eller 20 meter inom annat
område måste därför anmälas till Försvarsmakten.
Brandvattenförsörjning
Brandva enförsörjning ska anordnas i området med erforderligt va en öde och
antal brandposter. Sprinkelsystem måste ansluta till magasin på den egna fastigheten som täcker behovet av va en. A brandva enförsörjningen är säkerställd
bör redovisas i samband med bygglov/byggnadsanmälan.
Trygghet och säkerhet
erligare bostäder i kombination med upprustade och omdisponerade grönytor
och tillskapade mötesplatser gör a er människor rör sig i området vilket ökar
tryggheten. Även en översyn av utebelysningen kan öka tryggheten.
Risker
Det bedöms inte föreligga några risker för hälsa och säkerhet angående buller,
tra k, luftföroreningar eller mark.

Sociala konsekvenser
Detaljplanen bedöms vara förenlig med barnkonventionens intentioner.
Genom en upprustning av be ntliga friytor och anläggande av nya ytor med
modern standard kan områdets tillgänglighet öka genom a ta hänsyn till funktionshindrades behov i landskaps- och byggnadsutformningen.

Organisatoriska frågor
Tidplan
Detaljplanen behandlas enligt reglerna för normalt planförfarande med avseende
på PBL 2010:900.
Förslaget till detaljplanen visas för samråd under sommaren 2012. Därefter ställs
detaljplanen ut för granskning under hösten 2012 och kan behandlas politisk
under vintern. Detaljplanen kan vinna laga kraft fyra veckor efter a beslut om
antagande har fa as i kommunfullmäktige.

Genomförandetid
Planens genomförandetid är tio år. Efter genomförandetidens slut fortsä er planen a gälla, men den kan då ändras utan a fastighetsägare har rä till ersä ning.

Ansvarsfördelning
exploateringsavtal ska tecknas mellan kommun och fastighetsägaren som
reglerar ansvar, kostnader, marköverföring mm.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats.
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Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Området som betecknas som GCM i plankartan är allmän platsmark enligt detaljplanen och ska överföras till kommunen.

Ekonomiska frågor
Planekonomi
Planavtal har tecknats mellan kommunen och fastighetsägaren. Ingen planavgift
tas ut i samband med bygglov.

Tekniska frågor
Dokumentation och kontroll
Bulleråtgärder för de utsa a lägenheterna inom planområdet ska genomföras.

Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är tio år från det datum då planen har vunnit laga kraft.

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt i gällande detaljplaner för kvarteret Hägern. Då en ny
plan upprä as ska frågan om strandskydd prövas på ny . Avsikten med strandskydd är a garantera allmänhetens tillgång till stranden. I dag ligger strandpromenaden på kvartersmark. I planarbetet ska allmänhetens tillgång till stranden
säkerställas. Eftersom användningen av planområdet inte ändras väsentligt föreslås a strandskyddet även fortsä ningsvis ska vara upphävt på land. I va net
ska strandskydd införas.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats (strandpromenaden).

Medverkande
Tjänstemän
Frida Wikström, Maria Hildén, Mikael Sundvall, Henrik Sjöberg och Maria
Andersson-Nordgren, Ewa Andersson-Hjälte.
Konsulter
Samuel Lundberg och Andreas Hermansson på Hermansson Hiller Lundberg
Arkitekter, Marita Loren on, Markus Brolin, Hanna Hällström och Erik Dedering på Ramböll Sverige AB, Michael J Hopgood och Lars G Eriksson på MRM
Konsult AB, Håkan Rosén och Fredrik Andersson på WSP.
Stadsbyggnadskontorets planavdelning 2012-06

Gunilla Selin
Planchef

Samuel Lundberg
Planarkitekt
Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter
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