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Hur samrådet bedrivits
Detaljplanen
Samråd har under planarbetet kontinuerligt skett med berörda kommunala förvaltningar och bolag.
Ett förslag till detaljplan för del av Malmudden, Svartholmen 3 har varit
ute på samråd fr o m 16 januari t o m 30 januari, 2012. Annons om samrådet infördes i lokaltidningarna Norrbottens Kuriren samt Norrländska
Socialdemokraten (NSD) den 16 januari 2012.
Totalt inkom 16 synpunkter under samrådstiden.

Inkomna synpunkter
Länsstyrelsens yttrande i sin helhet
Bakgrund
Luleå kommun har arbetat fram förslag till detaljplan för del av Malmudden, Svartholmen 3. Huvudsakliga syftet med detaljplanen är ge möjlighet
till förtätning av bostäder inom fastigheten Svartholmen 3, genom uppförandet av flerfamiljshus i tre till fyra våningar närmast Hertsövägen.
Kommunen bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan. En särskild miljökonsekvensbeskrivning behöver därför, enligt kommunen, inte upprättas. Länsstyrelsen
delar 2010-02-12 vid samråd om behovsbedömning, kommunens uppfattning om att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Länsstyrelsens yttrande
Länsstyrelsen anser att planförslaget kan innebära en negativ inverkan
på områdets kulturmiljövärde. Föreslagen förtätning med nya byggnader
bryter mot befintligt bebyggelsemönster som präglas av förskjutningar i
huskroppar i öppen gårdskaraktär. Kommunen bör redovisa konsekvenserna planförslaget kan få ur kulturmiljösynpunkt.
Länsstyrelsen anser med hänsyn till att området är bullerstört att det är
bra som kommunen föreslår med uppställda mål resp. krav för tyst sida
och lägenheternas utformning. Länsstyrelsen saknar dock den fullständiga
bullerutredning som gjorts, redovisad kartbild med bullerutbredning är
svårtolkad på grund av förminskad skala och avsaknad förklarande text.
Förhållandet att Hertsövägen inte är en primär- eller sekundärled för
farligt gods utesluter inte att det transporteras en del farligt gods på denna
väg, till exempel bränsle till F21. Länsstyrelsen anser att det i den fortsatta
planeringen bör tas hänsyn till detta. Länsstyrelsen föreslår också att hänsyn bör tas till ett eventuellt östligt förslags dragning av Norrbottniabanan
och att konsekvenserna bör redovisas i planbeskrivningen.
Samråd
Samråd har hållits med Länsstyrelsens enhet för kulturmiljö och miljöskydd.
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Kommentar
Stadsbyggnadskontoret anser att förtätningen längs med Hertsövägen är en logisk
fortsättning av bebyggelsestrukturen på Malmudden. Stadsbyggnadskontoret
anser också att projektet inte innebär en negativ påverkan på Malmuddens kulturmiljövärde. De föreslagna byggnaderna kommer snarare att förtydliga Malmuddens befintliga kulturmiljövärde och inte konkurrera ut detta värde. Projektet
kommer att vara ett avtryck från ”vår” tid. Malmudden kommer tydligt att ha
avtryck från tre olika bebyggelsetider, 40-tal, 60-tal samt 2010-tal. Den nya föreslagna bebyggelsen är således både en logisk fortsättning på en befintlig bebyggelsestruktur samtidigt som den ger ett avstamp för något nytt genom exempelvis
det föreslagna vinkelställda huset. Den föreslagna bebyggelsen kommer även att
förhålla sig i skala till de befintliga 40-talshusen längs med Hertsövägen.
Kartbilden över bullerutbredningen kommer att förtydligas i planbeskrivningen
till utställningsskedet. Bullerutredningen kommer även att bifogas i sin helhet till
utställningshandlingarna.
Vad gäller farligt gods så går det aldrig att utesluta att farligt gods kan transporteras på Hertsövägen på samma sätt som farligt gods kan transporteras på andra
gator/vägar som också heller inte är avsedda för farligt gods. Det är dock klarlagt
att Hertsövägen varken är avsedd eller utpekad som en led för farligt gods. Detta
ställningstagande skall således följas.
Planområdet ligger strax utanför den beslutade korridoren för Norrbotniabanans
östliga dragning. Detta kommer dock att förtydligas i planbeskrivningen till utställningsskedet. Se även Trafikverkets yttrande nedan.
Försvarsmakten
Försvarsmakten har inget att erinra avseende rubricerat ärende.
Kommentar
Noteras.
Trafikverket
I planbeskrivningen har störningar från Hertsövägen redovisats, en motsvarande beskrivning av trafiken på Malmbanan saknas. Sedan pågår
även verksamhet i närbelägna lokstallarna som i viss mån kan vara störandevilket borde omnämnas i planbeskrivningen. Bilden på sidan 9 som ska
beskriva hur bullret avskärmas av nya byggnader är svår att tolka.
I planbeskrivningen hänvisas till en bullerutredning, det vore bra om även
tillhörande utredningar finns åtkomliga via kommunens hemsida.
Planområdet ligger strax utanför den beslutade korridoren för Norrbotniabanans östliga dragning vilket kan vara bra att konstatera för tydlighetens
skull.
Kommentar
Kartbilden över bullerutbredningen kommer att förtydligas i planbeskrivningen
till utställningsskedet. Bullerutredningen kommer även att bifogas i sin helhet till
utställningshandlingarna.
Ett förtydligande om att planområdet ligger utanför den beslutade korridoren för
Norrbotniabanans östliga dragning kommer att föras in i planbeskrivningen till
utställningsskedet.
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Sjöfartsverket
Sjöfartsverket har intet att erinra.
Kommentar
Noteras.
Lantmäteriet
Lantmäteriet har inget att erinra mot rubricerad plan.
Kommentar
Noteras.
Tekniska förvaltningen
Tekniska förvaltningen har inget att erinra.
Kommentar
Noteras.
Miljökontoret
Miljökontorets synpunkter på planbestämmelser för Svartholmen 3, Malmudden är att under byggnadsteknik skriva att: ...den maximala ljudnivån
inomhus i bostadsrum inte ska överskrida 45 dBA mellan kl 22:00 - 06:00...
Alltså ta bort: ...mer än 5 ggr..., man kan eventuellt även ta bort klockslaget.
I planbeskrivningen tycker vi att det är bättre att hänvisa till och följa
Socialstyrelsens och Infrastrukturpropositionens riktvärden än Boverkets,
de säger att maximala ljudnivån inomhus inte ska överskrida 45 dBA (i
Socialstyrelsens författningssamling står det inget om när, bara att max är
45 dBA, men i Infrastrukturpropositionen står det att max är 45 dBA nattetid).
I övrigt har miljökontoret inga synpunkter.
Kommentar
Planbestämmelsen gällande byggnadsteknik/buller kommer att förtydligas och
utvecklas till utställningshandlingarna.
Räddningstjänsten
Brandvattenförsörjning ska anordnas i området med erforderligt vattenflöde och antal brandposter.
Åtkomlighet för räddningstjänsten ska anordnas inom området. Avståndet
mellan körbar väg och husens entré får inte överstiga 50 meter. I planen föreslås att byggnaderna uppförs i tre till fyra våningar. Om räddningstjänsten utgör alternativ utrymningsväg, ska det säkerställas att framkomlighet
för räddningstjänsten anordnas intill byggnaderna.
Kommentar
Noteras, majoriteten av frågorna i ovannämnda yttrande kommer att beaktas i det
kommande bygglovs- och projekteringsskedet av projektet.
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Kommunala tillgänglighetsrådet
”Tillgänglighetsrådet anför följande: Enligt PBL skall från 2 maj 2011 tillgänglighet BEAKTAS vid planläggning och prövas vid bygglov.
Av vad som kan utläsas ur planen och illustrationen framgår inte bl. a. hur
råden (BBR 3:23) om max 25 m gångavstånd från entré till förråd för bla
utomhusrullatorer, rollatorer mm skall kunna uppfyllas.
Inte heller det allmänna rådet om högst 25 m till tvättstuga kommer att
uppfyllas enligt illustrationen.
Tillgänglighet innefattar förutom lokalisering även utformning av bl a
utrymmen för avfallshantering som även skall kunna nyttjas av t ex rullstolsburna och synskadade, tvättstuga likaså.
Angöringsplats samt HCK-parkering finns ej med i planbestämmelserna
eller är illustrerade?? Det saknas angivelser om villkoren för tillräckligt
korta avstånd från dessa till entréer kan uppfyllas? Lekutrustningen/lekplatsen som finns angiven måste vara tillgängliga för barn med olika typer
av funktionsnedsättningar som rullstolsburna och synskadade.”
Kommentar
Förråden och tvättstugan kommer att vara tillgänglighetsanpassade i sin fysiska
utformning, de allmänna råden på 25 meter från entré kommer dock att överskridas. Placeringen av den gemensamma bastun och tvättstugan lokaliseras till
gårdens mitt där den bäst servar alla boende inom fastigheten. Tillgängligheten
till förråden kommer dock att uppfyllas gällande det allmäna rådet på 25 meter
från entré.
Det kommer att finnas möjlighet att angöra och placera HCK-parkering i anslutning till entréerna. Detta bevakas i det kommande projekterings- och bygglovskedet. Även tillgänglighetsanpassade lekplatser kommer att beaktas i projekteringen.
Skanova1
Skanova har inget att erinra mot rubricerade plan.
Kommentar
Noteras.
Lunet
Vid nybygge av flerbostadshus på fastigheten Svartholmen 3, beakta dom
optokablar som ligger i området och som försörjer hela Lulebokollektivet
på Malmudden med bredband.
Kommentar
Frågan tas med till exploatören och projekteringsskedet av projektet.
1

Skanova har hand om det fasta telenätet/SBK
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Privatpersoner
Anette Wikström och Mats Tellström
”Svartholmen är idag ett ovanligt vackert område med sina härliga grönytor. Det är ovanligt så pass nära centrum. Det känns öppet och ljust, därför
att det inte är så trångt med hus inpå varandra. Därför har vi trivts så oerhört bra här, och fast vi bor så nära stan har barnen gott om fria utrymmen
att röra sig på. Något som vi föräldrar värderat högt. På framsidan har
vi vuxna god uppsikt över dem på fotbollsplanen och på vintern åker de
pulka/bob i pulkabacken på framsidan. Nu försvinner det utrymmet och
det känns sorgligt.
Den största invändningen vi har, är att gavelhuset som planeras närmast
Malmuddsvägen 62, inte byggs. Det hamnar så nära inpå, och då kommer
vi att få en ”instängd” gård, samt att vi hyresgäster som bor på ovanstående adress får kraftigt försämrad utsikt från framsidan. Det blir en alltför
stor försämring mot vad vi har idag. Låt oss i alla fall få behålla en liten
öppen yta snett framför och vid sidan av oss.
Eftersom våra hus är byggda så pass långt in från Hertsövägen, så har vi
inte besvärats av buller. Därför behövs inte gavelhuset som bullerdämpare.”
Anette Wikström
”Det blir för tätt med hus, och ingen grönyta kvar, om gavelhuset närmast
Malmuddsvägen 62, byggs.
Hyresgästerna på Malmuddsvägen 62 får kraftigt försämrad utsikt genom
att gavelhuset hamnar rakt framför våra fönster på framsidan.
Vi vill inte ha en instängd innergård - därför vill vi inte ha gavelhuset.
Låt oss istället få behålla lite öppenhet på framsidan av vårt hus. Då liknar
gården mer den vi har idag.
Varför inte bygga husen på baksidan ner mot vattnet istället?”
Kurt Sandberg och Julie Potts
”Vi bor på Malmudden, på Västra Brogatan. Lekparken och fotbollsplanen
i det område där man planerar nybygget försvinner. Detta är oacceptabelt,
det är många barn som nyttjar fotbollsplanen/isbanan. Vi tycker det förstör
hela området om man tar bort dessa. Vi vill gärna ha kvar några grönytor
runt om husen, fotbollsplanen är populär och det vore sorgligt om den
försvinner.
Vår synpunkt är således att man ej bygger inom detta område.”
Jan-Eric Palmred
”Jag motsätter mig ovanstående förtätning:
Det gäller för de huskroppar som byggs paralellt med Hertsövägen och i
synnerhet framför malmuddsv. 72-80.
Utsikten blir förstörd och att få fyravåningshus ”framför näsan” är synnerligen stressande i och med att fri insyn i vår lägenhet och balkong uppstår.
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Vi inte bara förlorar den härliga skogsutsikten och en stor del av soltiden
utan får dessutom mycket tätare mellan husen och en krympt gårdsplan,
särskilt vi på 78-80.
Stoppa bygget tycker alla jag pratat med på Svartholmen!”
Peter Åström
”Jag vill inte att det ska komma några nya hus till malmudden, det skulle
förstöra HELA området. Jag hoppas att det inte kommer några hus till
våran hockeyplan/fotbollsplan, så våra barn kan fortsätta spela hockey och
fotboll vart den ligger nu. Jag kommer inte att våga släppa mitt barn om en
plan kommer nära vattnet. Så jag hoppas att ni kan hitta något annat ställe
och bygga hus på.”
Kommentar
De centrala delarna av staden förändras. Idag finns det ett stort tryck från många
människor att bo så centralt som möjligt. Behovet av att köra bil minskar samt
tillgången till centrums serviceutbud är några faktorer som lockar. Malmuddens lokalisering i centrums direkta närhet är ett mycket attraktivt läge att bygga
bostäder på. De föreslagna nya byggnaderna kommer att skapa en mer skyddad
gårdsmiljö som ej är lika utsatt för Hertsövägens buller som idag. Detta är i sig en
kvalitetshöjning av den befintliga boendemiljön. Det är såklart tråkigt att fotbollsplanen försvinner samtidigt som placeringen bredvid Hertsövägen är olämplig.
Lekplats kommer att anordnas inom kvarteret samt även en upprustning och ett
tillgängliggörande av strandpromenaden på kommunens mark närmast vattnet
vilket också kan inbjuda till lek och rörelse. Det är inte lämpligt och finns dessutom ingen plats att bygga bostäder på bakom de befintliga husen samt att marken
ägs av kommunen. Det är av högsta vikt att strandpromenaden skall vara allmänt
tillgänglig.

Ställningstagande

Planbestämmelserna gällande byggnadsteknik och buller uppdateras till
utställningsskedet.
Kartbilden över bullerutbredningen kommer att förtydligas i planbeskrivningen till utställningsskedet. Bullerutredningen kommer även att bifogas
i sin helhet till utställningshandlingarna.
Ett förtydligande om att planområdet ligger utanför den beslutade korridoren för Norrbotniabanans östliga dragning kommer att föras in i planbeskrivningen till utställningsskedet.
Stadsbyggnadskontorets planavdelning 2012-04

Gunilla Selin				Johan Eriksson
planchef				
planarkitekt
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