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Bakgrund

Programområdet, Östra Storheden, ligger mellan Notvikens Verkstäder och Storhedsvägen. Området är idag obebyggt och markägaren Jernhusen önskar exploatera det. Området har tidigare i olika
omgångar varit föremål för diskussioner om exploatering.

Programmets syfte

Syftet med ett detaljplaneprogram är att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede av planeringsprocessen ska breddas med de
berördas erfarenheter och synpunkter. De berörda ska ges möjlighet
till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är
låsta.
Programmet redovisar avsikter och önskemål för markanvändningen och bebyggelsens omfattning. Programmet redovisar även de nu
kända förutsättningarna för området inför detaljplaneläggningen
och anger även vad som behöver utredas närmare i det fortsatta arbetet med detaljplanen.
När programmet godkänts av behörigt organ i kommunen anger det
riktlinjer för kommande detaljplanearbeten.

Tidplan

Programarbetet sker under våren 2007 med samråd om programförslaget under maj månad. Godkännande av programmet beräknas
ske i juni månad.
Ett detaljplaneförslag tas därefter fram och samråd om detta beräknas ske i augusti månad. Utställning av planförslaget beräknas ske
under tidig höst 2007.
Detaljplaneförslaget godkänns därefter av byggnadsnämnden och
antagande av kommunfullmäktige beräknas ske i december 2007.
Byggstart kan ske när detaljplanen vunnit laga kraft.

Arbetsorganisation

Planprogrammet har upprättats i samarbete mellan Luleå kommun
genom planarkitekt Gunilla Selin och Jernhusen AB genom Leif
Aker. Jernhusen AB har anlitat WSP Stadsutveckling för arbetet
med detaljplanen och för uppdraget har planarkitekt Ragnhild Sjöberg och samhällsplanerare Lars Kiesel varit huvudansvariga. I
kommunens handläggning har även tjänstemän från olika förvaltningar medverkat.
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PLANDATA
Läge och areal

Preliminärt programområde

Programområdet avgränsas av Storhedsvägen, järnvägsspåret i öster samt
Notvikens verkstadsområde i söder. Avgränsningen mot väster är i höjd med
Lokverkstadens västra fasad.
Området nås från Storhedsvägen.
Norr om Storhedsvägen löper Bodenvägen, E4:an, och norr om denna ligger
Gammelstadsviken. I sydost ligger bostadsområdet Notviken och söder om
verkstadsområdet ligger Notviken. Väster om programområdet finns obebyggd mark, en kraftledningsgata samt ett mindre arbetsområde.
Programområdets areal är ca 14,2 ha.
Markägare

Markägare inom programområdet är Jernhusen AB samt i norra och östra
delen Luleå kommun.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintressen

Programområdet ligger inom riksintresseområde för turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen enligt miljöbalken 4 kap 2 §.
Riksintresset avser områdets natur- och kulturvärden i ett helhetsperspektiv.
Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast
om det inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Inom området skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen
särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag
eller andra ingrepp i miljön. Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet.
Programområdet ligger även inom riksintresseområde enligt miljöbalken 3
kap 6 § för friluftslivet.
Gammelstadsviken är av riksintresse för Natur och viken är ett Natura 2000område med skydd i form av naturreservat. Eventuell påverkan på området på
grund av dagvattenavrinningen kommer att utredas och åtgärder föreslås i
detaljplanearbetet. Bedömningen är i nuläget att åtgärder är möjliga att
genomföra så att Gammelstadsviken ej påverkas negativt. Se även avsnittet
Översiktliga planer, naturvårdsplan.
Bodenvägen är av riksintresse för kommunikation. Riksintresset bedöms ej
påverkas negativt.
Järnvägen som passerar norr om Bodenvägen är av riksintresse för kommunikation. Riksintresset bedöms ej påverkas negativt.
Banverket arbetar med planeringsarbete för Norrbotniabanan. I slutrapporten
(Förstudie Norrbotniabanan, ny järnväg Umeå-Luleå, delen Piteå-Luleå, Slutrapport, 2006-05-04) redovisas de aktuella järnvägskorridorerna

Slutliga korridorer

Den västliga korridoren (ovan redovisad med blått) berör programområdet.
Järnväg enligt detta alternativ innebär en säcklösning. Dubbelspår kommer
att krävas in till Luleå C. Anslutningen till Luleå stad ska utvärderas i en
järnvägsutredning och detta arbete har nyligen inletts.
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Kommunen förordar den östliga korridoren.
I samband med tidigare detaljplanearbete för området tillfrågades Banverket
om markanspråk för järnvägen och ritningen nedan redovisade detta. Programområdet ligger utanför det med grått markerade området.

Ritning över framtida anslutningsspår, 1999-09-28.

Översiktliga planer

Översiktsplanen, som omfattar hela Luleå kommun antogs 1990-06-18, §
139. Denna anger att kommunen planerar för extern handel (stormarknad och
företagsby) i anslutning till E4 vid Karlsvik i Luleå.
Aktualitetsförklaring av översiktsplanen; Kommunfullmäktige beslutade
2002-04-29, § 34, att kommunens översiktsplan är aktuell förutom vad gäller
redovisningen av markanvändningen söder och väster om Lule älv samt översiktsplanens redovisning av externt köpcentrum.
I bakgrunden till beslutet anges följande med avseende på externhandel;
”Översiktsplanen skall redovisa behandlingen av mellankommunala intressen.
Externhandeln är ett sådant intresse. Handeln är också ett inomkommunalt intresse av vikt. Arcus Köpcenter pekas ut i gällande översiktsplan. Denna lokalisering
är överspelad av Storhedens köpcentrum. Detta har konfirmerats i detaljplaneupphävande och nya detaljplaner. Ett betydande tryck finns att ytterligare utveckla handeln på Storheden. Stadsbyggnadskontoret har även fått ett uppdrag att
göra en översyn av planerna på hela Storheden. Kommunen har också låtit Handelns Utredningsinstitut (HUI) ta fram en handelsutredning för Luleå.”

Fördjupad översiktsplan för Luleå tätort
Fördjupad översiktsplan för Luleå tätort (FÖP Luleå) antogs av kommunfullmäktige 1993-04-26, § 92.
FÖP Luleå anger för programområdet att markanvändningen ska vara ”område för framtida arbetsplatser”.
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Utdrag ut FÖP Luleå rekommendationskarta

Rekommendationerna i FÖP Luleå för område nr 132, där programområdet
ingår, är följande:
•

Området föreslås användas som arbetsområde.

•

Stor hänsyn bör tas till befintliga kulturhistoriska värden. På längre
sikt bör Vattenfalls fördelningsstation flyttas till ett läge närmare Boden vilket frigör mark för ytterligare arbetsplatser.

•

En utbyggnad av området får ske i enlighet med detaljplan.

•

Vid nybyggnad, ombyggnad eller andra åtgärder ska stor hänsyn tas
till bebyggelsens och bebyggelsemiljöns kulturhistoriska värden.
Förändringar av industribyggnader mm ska planeras i samråd med
antikvarisk expertis.

•

Byggnadernas utformning, färgsättning och inplacering i miljön ska
noga anpassas till befintlig bebyggelse.

•

Planarbete för befintlig bebyggelse för föregås av byggnadsinventering. Områdesbestämmelser kan bli aktuella i syfte att öka lovplikten
för rivning av befintlig bebyggelse. I avvaktan på detaljplanens färdigställande bör stor restriktivitet tillämpas vad gäller ny bebyggelse
och anläggningar som kan försvåra områdets utbyggnad

Naturvårdsplan Luleå
Naturvårdsplan Luleå är antagen av kommunfullmäktige 2000-02-28, § 20.
Gammelstadsviken är en sjö med högsta naturvärde. Gammelstadsviken är en
avsnörd och relativt näringsrik havsvik som utvecklats till en värdefull fågelmiljö. Den är av internationellt värde och omfattas av våtmarkskonventionen (Ramsar-område) och är skyddad som naturreservat.
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Gammelstadsvikens naturreservat är en mycket viktig rastplats och ett häckningsområde för ett stort antal fågelarter. Cirka 200 olika arter har observerats i området. Naturreservatet har även botaniska värden.
För områdets fortbestånd är det viktigt att nuvarande vattennivåer behålls och
att nya ämnen ej tillförs området.
Detaljplaner

Området saknar detaljplan.
Detaljplanearbete skedde för område i början av 1990-talet då en plan upprättades, i överensstämmelse med översiktsplanen, som arbetsplatsområde med
handel, småindustri och kontor. Byggnadsnämnden godkände planförslaget
1995-01-24 efter samrådsförfarande och utställning men detaljplanen fördes
ej fram till antagande eftersom markägaren bedömde att det ej skulle vara
möjligt att få avsättning för industritomterna.
Området gränsar i öster till gällande detaljplaner för dels Trafikplats Görjesvängen, dels för intilliggande bostadsområde.

Förordnanden

Programområdet ligger ej inom strandskyddsområde.

Kommunala beslut i
övrigt

Plan- och tillväxtutskottet beslutade 2006-09-18, § 214, att detaljplanearbete
får påbörjas i syfte att arbeta fram en detaljplan för handelsändamål.
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BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING
Platsens karakteristiska egenskaper

Programområdet ligger på ett smalt näs mellan Gammelstadsviken i norr och
Notviken (Lulefjärden) i söder.
Området, som är relativt plant, är bevuxet av blandskog med övervägande
gran. Området innehåller inga utpekade naturobjekt och det finns inte heller
några uttalade skyddsanspråk på området.
Större delen av programområdet avvattnas mot norr och Gammelstadsviken.
Vattendelaren ligger i programområdets södra del i näsets längdriktning.
Gammelstadsviken är av riksintresse för natur och viken är ett Natura 2000område med skydd i form av naturreservat.
Norr om programområdet passerar Storhedsvägen, Bodenvägen och järnvägen. Vägarna är viktiga förbindelseleder mellan Luleås centrum och stadens
västra delar samt övriga kommundelar. Bodenvägen och järnvägen är av
riksintresse. I förstudien för Norrbotniabanan anges en västlig korridor som
passerar programområdet.
Söder om området ligger Notvikens verkstadsområde med verkstäder. Området är av kulturhistoriskt intresse. Inga kända fornlämningar finns inom
programområdet.
Sydost om området finns ett äldre bostadsområde och väster om området
ligger en kraftledningsgata och ett mindre arbetsområde.
Området har ej varit bebyggt eller nyttjats för någon verksamhet varför det
ej bedöms innehålla föroreningar. I södra delen invid verkstadsområdet har
dock inom ett mindre område föroreningar påträffats.
Trafiken på Bodenvägen och Storhedsvägen medför att området belastas av
trafikbuller. Bodenvägen är transportled för farligt gods.

Planens påverkan

Programmet föreslår att området ska få användas för handel med sällanköpsvaror, ej livsmedel. Användningen handel föreslås eftersom området har
ett bra läge för detta ur allmän synpunkt och ur kommersiell synpunkt.
Handelsbyggnaderna placeras så att ett centralt parkeringsområde bildas för
samnyttjande av parkeringsplatser. Infart till parkeringen sker från Storhedsvägen via en eller två infarter. Byggnaderna kommer att vara hallbyggnader.
En ny infartsgata från Storhedsvägen till Notvikens verkstadsområde föreslås av flera skäl. Dels för att förbättra för lasttrafiken till verkstadsområdet
som idag sker via Kontorsvägen med en snäv utfart på Storhedsvägen, dels
för att lasttrafiken ska kunna flyttas från bostadsområdet i sydöst, samt dels
för att ge bra förutsättningar för områdets framtida utveckling som verksamhetsområde med handel och verksamheter. Infartsgatan föreslås placeras så
att Notvikens Lokverkstad blir synlig från Storhedsvägen.
Lasttransporter till handelsföretagen ska ske via den nya infartsgatan i västra
delen och vidare i handelsområdets södra kant.
En vegetationsridå ska finnas mellan handelsområdet och bostadsområdet
för att avskärma byggnaderna och lasttrafiken visuellt från bostäderna.
Områdets föreslagna användning innebär att större delen av nuvarande
skogsvegetation tas bort och ersätts med byggnader och hårdgjorda ytor.
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Den förändrade markbehandlingen kommer att förändra områdets dagvattenavrinning och Gammelstadsviken kan komma att påverka av detta om
inte åtgärder vidtas. I det fortsatta detaljplanearbetet ska detta utredas och
lämpliga åtgärder föreslås.
Skogens borttagande och den nya bebyggelsen kommer att förändra stadsbilden, staden får ytterligare bebyggelse i form av ett handelskvarter. Landskapsbilden bedöms ej påverkas i någon större utsträckning i och med att
området är plant och omgärdas av skog.
Notvikens Verkstadsområdes kulturhistoriska värde bedöms ej påverkas negativt. Den nya infartsgatan kommer att göra verkstadsområdet mer synligt
mot norr vilket bedöms vara positivt. Handelsområdets p-yta och entréer
avskärmas från verkstadsområdet av handelsbyggnaderna.
Handelsområdets tillkomst innebär att trafikströmmarna på Storhedsvägen
behöver passera ytterligare ett par infarter och dessa ska utformas så att
framkomligheten på Storhedsvägen ej påverkas negativt.
Handelsområdet kommer att vara en målpunkt vilket innebär en trafikökning
på Storhedsvägen. Trafikökningen bedöms vara måttlig.
Handelsområdets utformning innebär att intilliggande bostadsbebyggelse
skärmas från trafiken på Storhedsvägen och Bodenvägen vilket minskar trafikbullret. Byggnaderna skärmar även av parkeringsplatsen mot sydost. Den
tillkommande lasttrafiken i handelsområdets södra del bedöms uppvägas av
att lasttrafiken till verkstadsområdet flyttas från Kontorsvägen till den nya
infarten.
Luftförhållandena inom området påverkas främst av biltrafiken.
Ställningstagande

Programmet anger riktlinjerna för en kommande detaljplan som innebär att
området detaljplaneläggs som ett arbetsområde med inriktningen handel, ej
livsmedel.
I kommunens fördjupade översiktsplan från 1993 utpekas området som ett
framtida arbetsområde och 1995 arbetades en detaljplan fram för området
med användningen handel, industri och kontor i överensstämmelse med
översiktsplanen. Detaljplanen drogs dock tillbaka före antagandet och området är idag ej detaljplanelagt.
Den fördjupade översiktsplanen anger ett nytt område vid Karlsvik som
framtida köpcentrum. Detta har ej kommit till stånd utan handel har istället
etablerat sig på Storheden. Vid översiktsplanens aktualitetsförklaring 2002
konstateras också att ett köpcentrum vid Karlsvik ej längre är aktuellt, att ett
betydande tryck finns att ytterligare utveckla handeln på Storheden och att
en översyn av planerna ska ske. Därtill konstateras att externhandeln är ett
mellankommunalt intresse. I samband med aktualitetsförklaringen lät kommunen ta fram en handelsutredning (Handelns Utredningsinstitut).
De verksamheter som i nuläget är intresserade av att etablera sig inom området har som utgångspunkt att etableringen ska ske i en större stad varför
etablering i angränsande kommuner med centralort mindre än Luleå ej är
aktuellt. Alternativa platser inom Luleå kommun har ej studerats då sådana
med motsvarande goda läge ej finns.
Handel med skrymmande och/eller tunga varor alstrar trafik varför sådan
handel ej är lämpligt att placera i en stads centrala delar. I viss mån kan den
konkurrera med stadens centrala affärer men den torde inte äventyra centrums attraktivitet som är av en annan karaktär.
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Områdets utbyggnad innebär en utökning av arbetsplatsområdet vid Notvikens verkstäder med handel. Området ligger invid Storheden och benämns
Östra Storheden.
Programmet anger att området endast ska användas av verksamheter som ej kräver miljöbedömning enligt miljöbalken.

Landskapsbilden påverkas ej negativt. Marken som kommer att tas i anspråk
bedöms inte vara av något större värde för pågående markanvändning. Området innehåller inga områden med känsliga biotoper eller motsvarande. Kulturvärden bedöms ej påverkas negativt och ej heller det rörliga friluftslivet.
De effekter som planen kommer att medföra i form av ökad trafik bedöms
vara hanterbara. Områdets användning har ej någon negativ påverkan på
riksintressena för kommunikation. Programområdets utsträckning är anpassad till tidigt förslag för Norrbotniabanan som ligger inom förstudiens västra
korridor vilket är de nu kända förutsättningarna för Norrbottniabanan. De
effekter som utbyggnaden innebär för förändrad dagvattenföring och förorenat dagvatten och eventuell påverkan på Gammelstadsvikens Natura 2000område bedöms vara hanterbara.
De konsekvenser som är kända ur miljösynpunkt och som kan påverka eller
påverkas av denna exploatering redovisas i denna handling.
Förvaltningen gör därför bedömningen att programförslaget för kommande
planläggning inte medför sådan betydande påverkan som avses i miljöbalken
6 kap 11 § med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 4 att miljöbedömning krävs.
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER
Natur

Flygfoto över Östra Storheden, källa: Eniro

Programområdet ligger på ett smalt näs mellan Gammelstadsviken i norr
och Notviken (Lulefjärden) i söder. Den förra är en avsnörd havsvik.
Landområdet är i stort sett plant med små höjdvariationer mellan + 3
möh och + 5 möh. Strandområdet mot Notviken är brantare medan området sluttar svagt mot norr och Gammelstadsviken.
Området avvattnas mot de bägge vattenområdena och vattendelaren ligger strax norr om Notvikens Verkstadsområde i näsets längdriktning.
Området är till största delen bevuxet av blandskog med övervägande
gran. I ett lägre parti i östra delen finns mer björkskog.
Programområdet har inga områden med biotopskydd, naturvärdesobjekt
eller sumpskog enligt Skogsstyrelsen inventeringar (Källa: Skogens Pärlor).
Programförslaget innebär att större delen av vegetationen inom området
kommer att tas bort.
Geoteknik

En översiktlig grundundersökning utfördes 1990.
Under ett ytskikt av skogstorv finns i regel 0-3 meter tjocka siltiga
(halvfasta till fasta) sediment på morän. I områdets mitt och i nordvästra
delen ligger moränen i markytan eller nära markytan. I denna del har
även tunna lager sand påträffats ovanpå moränen. I områdets mitt finns
ett utfyllt område. Fyllnadsjorden har bedömts bestå av överskottsmassor med en mäktighet upp till 1 meter. I de nordöstra delarna och vid
den lokala sänkan finns lös kohesionsjord ovanpå den fasta jorden. Djupet till moränen uppgår här som mest till ca 5 meter.
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Grundvattenytan ligger högt till mycket högt inom hela området. Lokalt
ligger den periodvis i markytan.
Inom området med lös kohesionsjord kan grundläggning inte utföras på
normalt sätt utan istället på packad fyllning efter utgrävning, på förlängda plintar eller på pålar. Lätta och enkla byggnader torde dock kunna
grundläggas ytligt.
I övriga områden är normal ytlig grundläggning möjlig. För tyngre
byggnader kan dock lokal urgrävning krävas. I det utfyllda området
måste man dock räkna med urgrävning till naturligt lagrad jord.
Den höga grundvattenytan ger att källarbebyggelse bör undvikas.
Vägar och gator kan utföras utan urgrävningar. Tjällyftningar på snöfria
ytor kan dock förväntas bli stora varför man måste räkna med tjälisolering för lyftningskänsliga objekt.
Kultur

Söder om programområdet och i direkt gräns mot detta ligger Notvikens
Verkstadsområde.
I FÖP Luleå anges Notvikens Verkstadsområde och Vattenfallområdets
bostadsområde vara av arkitektoniskt och teknikhistoriskt intresse. Och
därmed vara av allmänt intresse.
När staten 1907 övertog hälftenägandet i LKAB träffades ett avtal om
att tredubbla järnmalmsexporten. Den dåvarande verkstaden i Boden
behövde ges utökad kapacitet och man valde då att bygga en ny verkstad
i Notviken. Mark ställdes till förfogande av Luleå stad och Kronan som
tidigare använt delar av området som lägerplats för Norrbottens Fältjägarekår. Luleå stad upplät även mark för egnahemsbyggande i anslutning till verkstadsområdet.
Verkstadsområdet byggdes ut med en första etapp under åren 19091912, en andra etapp 1921 och en tredje etapp 1928. Därefter har byggnader uppförts 1946, 1952, 1956 och 1968. Befintliga verkstadsbyggnader byggdes fortlöpande ut och fristående mindre verkstadsförråd uppfördes. Under åren 1940-1960 var upp till 350 personer anställda. År
2000 arbetade ca 100 personer inom området.
Länsstyrelsen, som inventerat området och väckt fråga om byggnadsminnesförklaring av området, gör följande sammanfattande beskrivning:
”Notvikens verkstadsområde är en omfattande anläggning som fått sina tidskarakteristiska tillägg från nästan varje årtionde från 1910- till 1970-talet.
Det handlar i huvudsak om en tegelarkitektur, med enstaka inslag av plåtförråd och -hallar. Området utgör en tät och samlad industrimiljö där merparten
av verkstäderna fortfarande är i bruk för olika företag. Den rustika arkitekturen gör att de förändringar som skett genom åren, med på- och tillbyggnader,
nya industriportar, delvis nya fönster etc inte haft någon påtagligt negativ inverkan på den samlande miljön.”

Fastighetsägaren har motsatt sig byggnadsminnesförklaringen med motiveringen att de föreslagna skyddsbestämmelserna innebär svårigheter
att bibehålla och utveckla verksamheter inom området varvid också förutsättningar att underhålla och vidmakthålla byggnaderna i rimligt skick
inte finns.
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Länsstyrelsens byggnadsinventering, 2001, utdrag

Byggnadsnämnden har avgett yttrande till länsstyrelsen angående byggnadsminnesförklaringen 2006-04-04, § 63, enligt följande;
”Stadsbyggnadskontoret instämmer i att Notviksverkstäderna har ett mycket
högt kulturhistoriskt och arkitektoniskt värde. Notviksverkstäderna är också
viktiga för landskapsbilden med det exponerade strandläget, väl synligt från
bland annat E4.
Notviksverkstäderna ligger inom ett framtida bebyggelseområde i Luleå tätortsområde. I kommunens fördjupade översiktsplan redovisas området mellan Storhedsvägen, E4, Lule älv och industrispåret till Notviken som ett
framtida arbetsplatsområde. Området har ett strategiskt läge för Luleås framtida expansion med närhet till bland annat E4, Storheden och Combiterminalen mfl. Det är från kommunens synvinkel viktigt att utvecklingsmöjligheterna i stort i området inte äventyras. Samtidigt kan givetvis byggnader med
högt arkitektoniskt värde i ett området bidra till att öka ett områdes attraktionskraft.
Fastighetsägaren har i början av 1990-talet upprättat ett detaljplaneförslag
för arbetsplatsområde med handel, småindustri och kontor. Planarbetet avstannade emellertid. Området är således inte detaljplanelagt. Enligt stadsbyggnadskontorets bedömning kommer emellertid förr eller senare området
att exploateras. Det är därför viktigt att en byggnadsminnesförklaring beaktar
en möjliga framtida planmässig utbyggnad av området. Detta innebär att
skyddsområdet bör begränsas så långt det är möjligt. Frågan om det är möjligt att under vissa förutsättningar komplettera bebyggelsen inom skyddsområdet bör övervägas.
Avslutningsvis kan stadsbyggnadskontoret ha en förståelse för det synsätt
länsstyrelsen har på bebyggelsen totalt sett inom området. Stadsbyggnadskontorets bedömning är dock att det är den tidiga tegelarkitekturen inom området som utgör grunden för områdets kulturhistoriska värde. Byggnadsminnen ska på ett rimligt sätt kunna underhållas och användas sett i ett längre
tidsperspektiv. Plåtförråd kan upplevas som mer tillfälliga provisoriska
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tillägg. Det kan i framtiden bli svårt att hitta någon användning för dessa.
Framtida underhållsmöjligheter är också ett frågetecken. Stadsbyggnadskontoret är därför tveksam till att byggnadsminnesförklara plåtförråden. Enligt
stadsbyggnadskontoret måste fastighetsägarens bedömning i detta fall väga
tungt.
En byggnadsminnesförklaring av Notviksverkstäderna måste enligt stadsbyggnadskontoret kunna inordnas i en framtida planmässig utbyggnad av ett
större område i Notviken.”

Beslut om byggnadsminnesförklaring är ej taget.
Verkstadsområdet nås idag med bil från söder via Kontorsvägen. Ett
järnvägsspår löper parallellt med Kontorsvägen fram till bangården.

Verkstadsområdets inre delar

Lokverkstadens norra fasad

Fornlämningar

Inga kända fornlämningar finns inom programområdet.

Områdets framtida användning

Översiktsplanen, antagen 1990 och aktualitetsförklarad 2002, anger
Storheden som köpcentrum och konstaterar att ett betydande tryck finns
att ytterligare utveckla handeln på Storheden. En översyn ska ske av
planerna på hela Storheden.
I den fördjupade översiktsplanen för Luleå tätort, antagen 1993, anges
för programområdet att markanvändningen ska vara ”område för framtida arbetsplatser”.
FÖP Luleå ger inte en entydig bild av vad ett arbetsplatsområde ska innehålla utan konstaterar att utvecklingen för arbetsplatsområdena går
mot en ökad blandning av industri, tjänster och handel.
Under 1995 var området föremål för detaljplaneläggning med användningen ”Arbetsplatsområde med handel, småindustri och kontor”.
Kommunens och länsstyrelsens bedömning då var att denna användning
överensstämde med den fördjupade översiktsplanens anvisning. Det
godkända detaljplaneförslaget fördes ej fram till antagande eftersom
markägaren bedömde att det ej skulle vara möjligt att få avsättning för
industritomterna.
Programmet föreslår att området ska få användas för handel. Området
har ett bra läge i tätorten och i kommunen ur allmän synpunkt och ur
kommersiell synpunkt då det ligger invid det stora stråket in mot Luleå
och invid Storheden där handel ska kunna utvecklas. Handelsetablering
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här innebär även att det är större förutsättningar för att kunder tar tillfället i akt och även besöker Luleå centrum. Östra Storheden ligger likaså
relativt nära Luleås bostadsområden.
Området har bra förutsättningar för utbyggnad med större byggnader
och ytor för parkering. Intressenter finns för etablering på platsen. Den
typ av handel som är aktuell är sällanköpshandel, ej livsmedelshandel.
De verksamheter som i nuläget är intresserade av att etablera sig i Östra
Storheden har som utgångspunkt att etableringen ska ske i en större stad
varför etablering i angränsande kommuner med centralort mindre än
Luleå ej är aktuellt.
Programområdets föreslagna användning, handel, innebär att arbetsplatsområdet med Notvikens Verkstäder, som i huvudsak inrymmer
verkstäder, utökas och kompletteras med handel av sällanköpsvaror.
Bebyggelseförslag

Handelsbyggnaderna ska placeras så att ett centralt parkeringsområde
bildas. Detta p-område nyttjas gemensamt av kunderna till de olika handelsföretagen. Infart till parkeringen sker från Storhedsvägen, en eller
två infarter. Parkeringen utformas så att orienteringen underlättas för
kunderna.
En ny infartsgata från Storhedsvägen till Notvikens verkstadsområde
föreslås. Nuvarande tillfartsväg via Kontorsvägen är ej den bästa med
tanke på bostadsområdet. En ny mer direkt infart till Notvikens arbetsområde ger bra förutsättningar för att verkstadsområdet ska kunna utvecklas. Infartsgatan föreslås ges ett brett gaturum så att Notvikens
byggnader blir synliga från Storhedsvägen och Bodenvägen. Det är
framförallt Lokverkstadens gavel som synliggörs bättre och som bildar
fondvägg mot infarten.
Lasttransporter till handelsföretagen ska ske via den nya infartsgatan i
västra delen och vidare i handelsområdets södra kant.
Anslutningarna mot Storhedsvägen utformas så att framkomligheten på
Storhedsvägen underlättas.
Ny bebyggelse föreslås kunna placeras nära Vagnsverkstadens norra
sida. Lämpligt avstånd mellan befintlig vagnsverkstad och nya handelsbyggnader bestäms i detaljplanearbetet. Det nordligaste järnvägsspåret
utmed vagnsverkstaden kommer att tas bort.
Det brunmarkerade området för handel på programkartan nedan omfattar ca 110 500 kvm.
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Programkarta

Längs med Storhedsvägen anläggs en gång- och cykelväg. Busshållplats
placeras centralt för korta gångavstånd. Gränsen mellan handelsområdet
och den allmänna platsmarken ges en tydlig utformning.
Vegetationsridån mellan Bodenvägen och Storhedsvägen ”öppnas” för
sikt in mot handelsområdet och verkstadsområdet.
Vegetationsridå för visuell avskärmning av lasttrafiken och den nya bebyggelsen anordnas mot bostadsbebyggelsen.
Inom området avses ej handel med livsmedel ske. Detaljplanen kommer
att reglera detta.
Detaljplanen utformas som en flexibel plan. Byggrätten utformas så att
anpassning kan ske till framtida hyresgäster och deras eventuella utbyggnadsbehov.
I detaljplanearbetet ska avvägning ske mellan byggrätt och p-tal. Utgångspunkt för byggrätten vid användning för handel är 35 % BTA av
fastighetens area. Detta bygger på ett p-tal om 42 bilpl/1000 kvm BTA.
Detta p-tal innefattar dagligvaruförsäljning vilket inte är aktuellt inom
denna detaljplan varför p-talet borde kunna justeras nedåt och därmed
ge utrymme för större byggrätt. En drive-in-anläggning inom området
kan likaså minska behovet av p-platser.
Handelsföretag utvecklar idag sin egen byggnadstyp med egen färgsättning vilket fungerar som företagets logotyp. Om flera handelsföretag
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avses inrymmas i en byggnad behöver respektive butik ges möjlighet att
uttrycka sig med färger och skyltar. En intressent i detta område har för
detta utvecklat en stram byggnadstyp där entrépartierna kan varieras och
med hjälp av skyltprogram anges ramarna för färger och skyltar.
Handelsområdets utformning behöver vara sådan att den inte inverkar
negativt på det kulturhistoriskt intressanta industriområdet. Genom att
låta Lokverkstaden bli mer synlig från infarten betonas verkstadsområdet . Genom att betona den nya infarten genom utformning och ”central”
placering så lyfts också verkstadsområdet fram i förhållande till handelsområdet. Handelsområdets ”aktiva yta” dvs parkeringsområdet och
byggnadernas entréområde, ligger avskilt från verkstadsområdet och
konkurrerar inte med detta.

Exempel miljöbilder

Gator och trafik

Storhedsvägen
Storhedsvägen hade under 1990-talet cirka 7 000 fordon/dygn (vardagsmedeldygn). Idag är det cirka 10 000 fordon/dygn och det har inte varit
någon större trafikökning under de senaste åren. Hastigheten är 70
km/tim på sträckan mellan Kontorsvägen och passagen av E4. Vägen
saknar belysning och gång- och cykelväg. Två busslinjer passerar området på Storhedsvägen.
Framkomligheten på Storhedsvägen får inte försämras. Antalet in- och
utfarter och deras utformning ska redovisas i detaljplanearbetet.
En separat gc-väg på vägens södra sida ska inrymmas liksom busshållplatser invid handelsplatsen. Vägen ska ges belysning.
Inom ramen för detaljplanearbetet kan en diskussion om gestaltning av
Storhedsvägens framtida utformning föras.
För närvarande för kommunen en diskussion med vägverket om Nordriktade ramper mot handelsområdet Storheden till/från E4.
Bodenvägen
Bodenvägen, som är kommunens väg från E4 till centrum, hade för 10
år sedan 19 000 fordon/dygn, idag har den 24 000 fordon/dygn.
Mellan Storhedsvägen och Bodenvägen finns ett älgstängsel. Diskussion
har förts om att flytta detta till norr om järnvägen.
Övrigt
Universitetsleden som når fram till cirkulationsplatsen öster om programområdet kommer att öppnas i oktober 2008. Även utbyggnad av en
hållplats för järnvägen i närheten av Universitetsleden genomförs under
2007-2008.
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Hälsa och säkerhet

Farligt gods
Bodenvägen är transportled för farlig gods. Storhedsvägen är ej transportled för farligt gods.
Markföroreningar
Programområdet bedöms ej innehålla markföroreningar då området är
orört. Ett utfyllt område har vid geoteknisk utredning bedömts bestå av
fyllnadsmassor.
Miljöteknisk undersökning av verkstadsområdet har utförts av Ramböll
under år 2006. Utredningen omfattar verkstadsområdet men berör programområdet norr om vagnsverkstaden. Undersökningen gav att markområdet norr om vagnsverkstaden men söder om stängslet innehåller
metallföroreningar. Grundvattenprov norr om stängslet innehåller nickel. Kommunens miljökontor har haft synpunkter på åtgärdsförslag och
riskbedömning med krav på eventuell kompletterande undersökning.
Ramböll ska ta fram handlingsplan i samråd med kommunens miljökontor.
Störningar
Verksamheten i verkstadsområdet består av traditionell icke störande
verkstadsanvändning med svetsning, svarvning, lok- och vagnsunderhåll
samt maskinreparationer som varken påverkar eller påverkas av planerat
handelsområde. Genom den föreslagna direkt infarten till verkstadsområdet förbättras tillgängligheten och trafiksäkerheten genom att vägfordon i många fall slipper passera verkstadsområdet med spår och spårtrafik.
Den föreslagna direkta infarten till verkstadsområdet innebär även att
tyngre trafik kan flyttas från Kontorsvägen till den nya infarten vilket
förbättrar trafiksäkerheten på Kontorsvägen.
Parkeringsområdet ska placeras centralt och vara synligt från Storhedsvägen samt omges av handelsbyggnaderna. Detta innebär att byggnaderna skärmar av parkeringsytan från bostadsområdet i sydöst.
Området är påverkat av trafikbuller från Storhedsvägen och Bodenvägen. De framtida handelsbyggnaderna kommer att ha en bulleravskärmande effekt för bostäderna vid Kontorsvägen.
Lasttrafiken till handeln ska föras in på handelsbyggnadernas södra sida.
En vegetationsridå föreslås för att avskärma byggnaderna och lasttrafiken från bostadsbebyggelsen i sydost. Störningar för bostäderna på
grund av passerande lasttrafik bedöms ändå bli mindre eftersom lasttrafiken till verkstadsområdet avses flyttas från Kontorsvägen till en ny
infart direkt från Storhedsvägen.

Teknisk försörjning

Dagvatten
Större delen av planområdet avvattnas idag mot Gammelstadsviken.
Kulvertar under järnväg och väg leder dagvattnet mot Gammelstadsviken. Den sydligaste delen avvattnas mot Notviken.
Av hänsyn till Gammelstadsviken naturvärden behöver dagvattenfrågan
studeras särskilt med förslag på åtgärder som säkrar Gammelstadsvikens
nuvarande status. Inom parkeringsområden kommer troligen krav på
oljeavskiljare. Dagvattendammar för fördröjning av dagvattnet kan bli
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aktuellt.
Vatten och spillvatten
Huvudvattenledning (V500) passerar i norra kanten av programområdet
längs med Storhedsvägen. Detaljplanen ska ange ett tillräckligt stort område för att säkra ledningens underhåll och drift. Eventuellt att delar av
ledningen behöver flyttas.
Ytterligare en vattenledning (V225) passerar över området i öst-västlig
riktning och denna kommer att stängas av.
Servisledning till verkstadsområde går från vattenledningarna ungefär i
den befintliga lilla vägen ned mot verkstadsområdets norra grind.
Söder om verkstadsområdet passerar en spillvattenledning (S600).
Kommunen anvisar anslutningspunkter.
Fjärrvärme
Möjlighet finns att ansluta programområdets bebyggelse till fjärrvärmenätet.
El, tele
Den nya bebyggelsen ansluts till ledningsnätet.
Övrigt

Väster om programområdet finns en kraftledningsgata samt ett mindre
arbetsplatsområde.

Programsamrådet
Programmet var föremål för samråd under tiden 9 maj – 22 maj 2007.
Synpunkter och skrivelser som kommit in under samrådstiden har
sammanfattats och kommenterats i en samrådsredogörelse.
Synpunkter redovisade i samrådsredogörelsen innebär följande:
•

Riksintressena för kommunikation beaktas. Detaljplaneförslagets konsekvenser ska beskrivas, bland annat konsekvenser för
kulturmiljön.

•

Antalet trafikanslutningar och deras utformning, busshållplatsens placering och utformning samt parkeringstal ska studeras.

•

Kompletterande markundersökningar utförs enligt kommunens
anvisningar.

•

Planhandlingarna ska, utifrån känd kunskap, beskriva tänkbar
påverkan på planområdet om västlig korridor väljs för Norrbotniabanan. Skiss från 1999 för Norrbotniabanan är inaktuell.

•

En analys av hur områdets föreslagna användning kommer att
påverka trafiken ska utföras i detaljplanearbetet.

•

Programområdets östra spets säkras som naturområde.

Gunilla Selin
Planchef
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