SAMMANSTÄLLNING

DIALOGMÖTE 2

KRONANDALEN MED OMGIVNINGAR

Datum			
Plats			
Deltagare		
Processledare

150528
Spirans förskola
Boende och intressenter i Kronandalen, Luleå kommun
Strategisk Arkitektur

DIALOGMÖTE 2_ AGENDA

1830-1835
Kristina Björling Francki, Projektledare Luleå kommun för kvalitets- och 			
		
gestaltningsprogrammet, hälsar välkommen och berättar om syftet med kvällens 		
		dialogmöte.
1835-1850
Syfte med Kvalitets- och gestaltningsprogrammet. Beskrivning av genomfört 		
		
arbete och processen framöver.
		Kristina Björling Francki, Projektledare Luleå kommun.
1850-1900
Om varumärket Kronan.
		Lena Segerlund, VD Kronan Exploatering.
1900-1950
inspirationsföreläsning om modern stadsbyggnad, vad som framkom vid förra 		
		
dialogmötet och presentation av förslag.
		Jan Ytterborn, Strategisk Arkitektur.
1950 - 2020
		

Övning – Vilka kvaliteter vill du förstärka ytterligare? Vad vill du se mer av i förslaget? Är 		
det något som saknas?

2020 - 2050

Grupperna presenterar för varandra vad de kommit fram till.

2050 - 2100 Vad händer framöver och hur återkopplas vad som kommit fram vid kvällens 		
		dialogmöte?
		Kristina Björling Francki, Projektledare Luleå kommun.

Dialogmöte 1 Sammanställning

Kristina Björling Francki, Projektledare Luleå kommun
hälsar välkommen

“Syftet med kvällens dialogmöte är att få synpunkter på ett första förslag.”

Dialogmöte 1 Sammanställning

DIALOGMÖTE 2_ BAKGRUND OCH DELTAGARE

Bakgrund

Deltagare

Kommunen har sedan tidigare arbetat fram ett planprogram
för Kronandalen med omgivningar. Ett kvalitets- och
gestaltningsprogram arbetas fram för de delarna, vilket syftar
till att vidare definiera vilka gestaltningsprinciper och kvalitéer
som ska lyftas fram i områdets fortsatta utveckling. Samtidigt
tas systemhandlingar fram för vatten- avlopp, mark/gata samt
landskap, vilka beskriver på ett översiktligt plan hur områdets
tekniska system ska planeras.

Dialogmöte 2 bestod av 75 deltagare, varav;

Syfte
Syfte med Dialogmöte 2 är att informera om kommunens arbete
med kvalitets- och gestaltningsprogrammet för Kronan och
hämta in synpunkter på ett förslag från boende och intressenter i
området.

68 boende och intressenter i området
Representant från Kronan Exploatering;
Lena Segerlund, VD
Representanter från Luleå kommun;
Kristina Björling Francki, Projektledare för kvalitets- och
gestaltningsprogrmmet
Nelli Nilsson Flores, Planarkitekt
Maria Nordgren, Sektionschef Landskap och trafik
Konsulter;
Jan Ytterborn, Strategisk Arkitektur
Elin Mossberg, Strategisk Arkitektur
Helena Jeppsson, WSP

Dialogmöte 1 Sammanställning

Foton från kvällen

“Mål att bli en levande stadsdel dygnet runt”

Om processen och kommande arbete
Kristina Björling Francki, projektledare från kommunen för kvalitets- och gestaltningsprogrammet, berättar om bakgrunden till projektet, framarbetat planprogram
och hur dialogprocessen är en viktig del i arbetet med kvalitets- och gestaltningsprogrammet. Hon beskriver hur processen är en central del i att nå de kvaliteter
vi önskar i detta.
Kvalitets- och gestaltningsprogrammet arbetas fram under våren och sommaren 2015 och därefter tar ett arbete vid med att ta fram systemhandlingar för vattenoch avlopp, mark/gata och landskap för området. Systemhandlingar samordnar översiktligt planeringen av de tekniska system som kommer att byggas i området
framöver.
Beskrivning av identifierade mål i planprogramet från 2012. DPP 2012;
Levande stadsdel dygnet runt, Blandad stad, God markhushållning o tät bebyggelse, Lämplig struktur i gator och byggbara kvarter, God arkitektur, Service även
för kringliggande stadsdelar, Handel i form av närbutik, Tydlig karaktär, Miljövänlig, Stor exploateringsgrad.
Dialogmöte 1 Sammanställning

Stadsdelen Kronans identitet
Vision:
”Kronan, en modern och centrumnära stadsdel med stark naturprofil i ett attraktivt Luleå. Ett område med hållbara lösningar och blandade
boendeformer där gammalt möter nytt, staden möter naturen och friluftsliv på ett sätt som skapar trivsel och gemenskap hos människorna”.
Lena Segerlund, VD Kronan Exploatering berättar om Kronans varumärke; Kronan - en naturstad i Luleå. Kronan Exploaterings roll är att tillsammans med
kommunen utveckla området genom att utveckla varumärket och arbeta med marknadsföring och införsäljning. Området kommer dels att bebbyggas med
bostäder men även planeras flera arbetsplatser och service.
Områdets definierade kärnvärden är natur, nära och modernt. Natur: Hållbart och naturligt med friluftsliv in på knuten. Nära: Kronan är en central stadsdel där det
fysiskt är nära mellan hus, människor och natur. Det är enkelt att hämta, lämna och handla. Modernt: En attraktiv stadsdel som möter moderna människors behov
och krav på sin boendemiljö idag och imorgon. Man ska kunna leva i Kronan hela livet och det ska finnas bostäder för alla åldrar.

“Man ska kunna leva i Kronan hela livet”

Dialogmöte 1 Sammanställning

Inspirationsföreläsning om modern stadsbyggnad
Jan Ytterborn från Strategisk Arkitektur berätter om hur en viktig del i arbetet med kvalitets- och gestaltningsprogrammet handlar om att försöka ta in och
förstå de förutsättningar som finns på Kronan. Vision 2050 en viktig utgångspunkt som visar på en riktning hur den framtida stadsutvecklingen ska se ut i Luleå
framöver. Den blir därför tillsammans med planprogrammet en viktig utgångspunkt i arbetet med kvalitets- och gestaltningsprogrammet och handlar bland annat
om social hållbarhet, vilket är en förutsättning för att skapa samhällen som fungerar. Ambitionen är att genom Kvalitets- och gestaltningsprogrammet styra
produkten som byggs.
Kort om Luleås historia. Luleå stads rutnätsstad kom till efter branden1888 och tog inte hänsyn till topografin. I samband med att den planen förverkligades
sparades öppningar i kvarteren, vilket skapade en visuell koppling och ett djup in i kvarteren. Det fanns en stor variation i den stad som sedan byggdes avseende
skalor och med mycket träarkitektur. Den småskaliga karaktären hanterade det hårda klimatet med väder och vind på ett bra sätt. Förväntan på marknaden och
planeringen av Stålverk 80 gjorde att flertalet fastigheter revs i Luleå för att ge utrymme för nya. Konjunkturen sviktade sedermera, Stålverk 80 byggdes aldrig
och många tomter i staden förblev obebyggda. Detta har starkt bidragit till det uppbrutna intryck centrala Luleå ger än idag.
Det goda exemplets makt. Handlar om att lära av goda exempel och ta hand om och utveckla de här platserna där människor trivs. Tübingen i södra Tyskland
är ett gammalt militärområde där man jobbat med en småskalighet där all trafik sker på de gåendes vilkor villkor. Vauban nära Freiburg är också ett tidigare
militärområde som gjordes om till ett bostadsområde med ett levande torg.

“Hållbarhet är viktigt i modernt stadsbyggande och där hänsyn tas
till både den sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarheten”
Dialogmöte 1 Sammanställning

“En tätare struktur är en förutsättning för ett större utbud av service”
I den traditionella staden ser man en blandning av bostäder, service och handel och det är det vi arbetar mot i Kronan. Att få en levande stadsdel dygnet
runt är svårt att uppnå (målen i DPP). Stadsdelens identitet. Arbetar för en mer traditionell och blandad stad till skillnad från det modernistiska idealet med
funktionsseparering. Viktigt att ta hänsyn till den struktur och de kopplingar som finns inom stadsdelen idag.
Handelsutredning. En viktig fråga är hur man får en levande stadsdel under dygnets alla timmar. Därför är det viktigt att titta på vilken täthet och innehåll som
är lämpligt i Kronanområdet. En utredning har därför arbetats fram för att förstå förutsättningarna för handel- och gatuplansverksamheter. Det är viktigt att
handeln tillför staden och stadsdelen något och en tätare struktur innebär fler boende i stadsdelen och därmed större möjlighet till livsmedelsbutik, restauranger
och service. Till exempel behövs uppskattningsvis ca 4000 invånare för att en lite större livsmedelsbutik ska kunna etablera sig i stadsdelen, idag bor ca 1500
personer på Kronan.

Dialogmöte 1 Sammanställning

Presentation av ett första förslag
Strukturen är uppbruten för att bryta upp vinden och skapa variation. Den förhåller sig samtidigt till topografin och den böjda gatustrukturen skapar en spänning
i gaturummet. En huvudgata går genom hela området från Kulturbyn till Bensbyvägen. Lokalgator möjliggör busstrafik genom området och på gåfartsgatorna har
de gående prioritet. Det är ett sätt att skapa trygga miljöer så att barn och vuxna kan vistas säkert i gaturummet. Hastigheter är mellan 10-30 km/h inne i området. Det är viktigt att förse området med en god cykelstruktur.
Befintliga kvaliteter som naturen och bebyggelse värnas och blir kvaliteter som tas tillvara i den nya strukturen. Skogen blir ett fondmotiv i gåfartsgatorna och
grönkopplingar gör så att befintliga kvaliteter i t ex mountainklubb och skidspår tillvaratas. Befintliga byggnader bidrar till utvecklingen av karaktären av området.
Den befintliga Kulturbyn utvecklas i befintlig struktur och kopplas samman i en tänkt promenad som gestaltas på ett intressant sätt. Befintlig skulpturpark tillvaratas och vidareutvecklas.
För att få in mer solljus på gårdarna sluts inte kvarteren helt. Låglutande tak med lättkonstruktion kan ge möjlighet till att nyttja taken till t ex gemensamma terrasser. Kontorsutredning visar att efterfrågan på kontor är lågt i området och det är viktigt att detaljplaner tillåter olika typer av verksamheter.
Dagvattenhanteringen är öppen inom hela området. Spirans trädgård brann ned och föreslås att återuppstå i någon form av byggnad i anslutning till vattnet.
Ingen ytparkering förutom parkering längs gatan och i parkeringshus.

“Befintliga kvaliteteter värnas och tas tillvara i den nya strukturen”
Dialogmöte 1 Sammanställning

“Vid förra mötet togs synpunkter in om behov och vilka önskemål som finns om
Kronans framtid. Dessa har i mycket hög utsträckning arbetats in i förslaget. ”

KRONAN ILLUSTRATIONSPLAN

Dialogmöte 1 Sammanställning

Dialogmöte 1 Sammanställning

Foton från kvällen

ÖVNING -

KVALITETER
Vilka kvaliteter vill du förstärka ytterligare? Vad vill du se mer av i förslaget?
Är det något som saknas?
Deltagarna fundera enskilt i 5 minuter och skrev därefter ned sina funderingar på en post-it.
Funderingarna kopplades både till en specifik plats eller på ett generellt plan. Deltagarna berättade
för varandra i gruppen vad man kommit fram till och utvecklade tankarna tillsammans för att få fram
fler idéer och synpunkter.

Dialogmöte 1 Sammanställning

“Kronanvägen är ett måste”

“Ett äldreboende centralt i området.
Vi äldre vill se lite liv och rörelse.”

Dialogmöte 1 Sammanställning

Grupp 1
Generella synpunkter
- Bra med olika nivåer på husen
- Bra med naturliga gångvägar mellan husen
- Ordna stor parkering för besökare vid parkeringshusen för att undvika parkering på gator
- Bygg in skugga på lekplatserna (alla vill inte vara i direkt solljus)
- Tänk även på vinteraktiviteter (t ex isbana) som kan vara basketplan på sommaren
- Uppvärmd staty vid ev isbana där man kan sitta (fjärrvärme)

Om specifika platser
- Belyst gång- och cykelbro över Skurholmsfjärden med sittplatser
- Äldreboende bör finnas i centrala delarna
- Flytta kommunala kontor till centrala delarna (t ex BUF)
- Kulturbyn ett genuint område som bör bevaras. Flytta bort tekniska avdelningens byggkontor.
- Det finns ingen tydlig förbindelse mellan Kronan 1 och 2
- Farthinder längs med Armévägen
- I den centrala parken föreslås café med växthus och takterass och försäljning av kryddor och te

Dialogmöte 1 Sammanställning

“Det är en bra stad”

“Viktigt med bra service och affärer”

Dialogmöte 1 Sammanställning

Grupp 2
Generella synpunkter
- Bra service är nödvändig

Om specifika platser
1.
Utegym i slänten mot gasverket
2.
Pub med hockey och basket på TV
Vore bra att slippa den långa backen för cykel (från den gemensamma
diskussionen)

Dialogmöte 1 Sammanställning

“Hur får man en trevlig stadsdel även under vintern?”

“Arbeta med belysning”
Dialogmöte 1 Sammanställning

Grupp 3
Generella synpunkter
- De synpunkter som kom fram vid förra mötet och som markerats med rött (not: dvs inte
inarbetats i förslaget), tas de om hand i något annat forum?
- Flera våningar höga hus kommer att ge mycket skugga vintertid.
Därför viktigt med placeringa v hus, trädgård vid hus, uteplatser
- Gasoldrivna myggfångare i närheten av dagvattnet
- Hur undviker man att stadskärnan blir en genomfartsled? Hastighetsbegränsning?
- Hur gör man en levande stadskärna under vintern? Mycket ljus? Skydd? Inglasade
övergångar mellan hus?

Om specifika platser
1.
Har man funderat på byggnader med mjuka former?
2.
Kulvert eller övergågnsbro för cyklande barn som ska passera Kronanvägen i Höjd
med Kronettvägen
3.
Här är det mycket dålig sikt vintertid pga snövallar

Dialogmöte 1 Sammanställning

“Väl genomtänkt arbete”

“Kommunen äger marken här och har därmed
ett gyllene tillfälle att uppmuntra folk att bygga kooperativt.”

Dialogmöte 1 Sammanställning

Grupp 4
Generella synpunkter
- Väl genomtänkt förslag!!! Viktigt med grönområden, friluftsliv och säkerhet
- Vad gör man av dagvattenstråket på vintern?
- Viktigt med belysning för att känna sig trygg
- Om grönområde- tänk på att våren i Luleå är väldigt kort, dvs det tar lång tid innan det blir
grönt
- Roligt med restauranger och liv, men ska helelr inte vara för mycket då det kan generera
osäkert område för barn/ungdomar

Om specifika platser
1.
Skapa gångväg mellan slalombacken och Kornettgatan. Idag är det nära men det
går ej att gå dit.
2.
Koppla ihop ormberget/Kronanbacken med “Kronancentrum” på ett tryggt och
säkert sätt!
3.
Uppmuntra kooperativt boende!
4.
Ordna en bollplan vid infarten Kornettgatan. Räcker en “ute-aktivitetsplan”? Om
många barn bor här i framtiden, behövs kanske fler uteplaner både för tjejer och
pojkar
5.
Sänk bullernivån längs med Bensbyvägen! Finns även risk att barn går upp på
ljudvallen för att leka och därför skulle hamna nära trafikerad och snabb väg

Dialogmöte 1 Sammanställning

“Boenden som inte är så dyra, vore roligt
om fler barnfamiljer flyttar in”

“Elbilar intressant för området”

Dialogmöte 1 Sammanställning

Grupp 5
Generella synpunkter
Om specifika platser
- Konferensmöjligheter saknas, ordna gärna den möjligheten i Kulturbyn
1.
Genomfarten vid BoKlokhusen måste lösas
- Vandrarhem som inte finns kvar behövs, behöver finnas boende för besökare
2.
Många släpvagnar och husvagnar står uppställda särskilt under sommaren vid
och konferensdeltagare
BoKlokhusen
- Dagvattenlösningen får inte generera mygg
- Vårdcentral
- Skulpturerna är viktiga
- Det är 30 minuter eller mer till närmaste matvaruaffär idag. Underlätta möjligheten att cykla till
Örnäsets centrum.
-Boende som inte är så dyra
- Det finns redan stigar i skogarna. Om man iordningsställer dem med t ex bark kan människor lättare gå och hälsa på varandra (från den gemensamma diskussionen).

Dialogmöte 1 Sammanställning

“Skidbron fungerar inte idag, den är för brant”

“Blir det inte väl mycket
genomfartstrafik genom området?”
Dialogmöte 1 Sammanställning

Grupp 6
Generella synpunkter
- Tänk på att reservera plats för att lägga upp snö
- Blir det inte väl mycket genomfart genom området? (från den gemensama diskussionen)

Om specifika platser
1.
Bra att Kulturbyn bevaras och utvecklas. Ingen förtätning!
2.
Samlingslokal som alla i Kronanområdet ska kunna hyra för stormöten, 		
studiecirklar osv. Plats för upp till 100 personer.
3.
Bygg genomfartsväg från Lerbäcken till Bensbyvägen (ger minskade avgaser pga
kartare färdväg från Hertsön/Lerbäcken till Bensbyn/Porsön)
4.
Bygg bilvägarna så att genomfartstrafik i Kronandalen kan begränsas. Bara bus
sarna ska kunna köra rakt igenom.
5.
Bastu med relaxrum att hyra för en låg avgift
6.
Sälj skidbron! Bygg en överfart som är lämplig för både skidor, cykel och gående.

Dialogmöte 1 Sammanställning

“Fint att de gamla skyttevärnen är kvar.
Barn tycker att det är jättehäftigt”

“Gillar att naturytorna bevaras vid Kulturbyn”

Dialogmöte 1 Sammanställning

Grupp 7
Generella synpunkter
- Viktigt med levande stadsdel med affärer café, restaurang. Bra idéer från er.
Om specifika platser
1. Bra idé med dagvattensjö
2. Bra att bevara naturytor i anslutning till Kulturbyn
3. Bra att stor skog och klippor sparas bland mountainbikespår och skidspår på Lulsundsberget
4. Ordna lampor som lyser upp längs med gångvägar, ger trygghet!
5. Bra med parkering i områdets utkant
6. Cykelöverfart behövs över Bensbyvägen och/eller Svartöleden
7. Det behövs ett övergångsställe över Armévägen så att det är säkert att gå över gatan mot
Lulsundsberget

8. Viktigt att bevara Kulturbyn och de kulturella byggnader som finns. Hellre att ytterligare utöka
Kulturbyn som en möjlighet för alla Luleåbor, speciellt yngre som vill vara i kulturbranschen. Stöd
miljö, kultur och olika “underground” grupperingar.
9. Torget mer till en framsida med fontän. Mer välkomnande, mer levande och bättre utsikt!
10. Bevara ursprungsterrängen mot Lulsundsberget vid byggnation
11. Häftigt att de gamla skyttevärnen finns. Graffittin är ett också ett värde.
12. Unika stenhällar på Lulsundsberget. Idealt för gripplats. Använd och framhäv.
13. Börja pista de befintliga gamla elitspåren på Lulsundsberget!
14. Handelsträdgård, café, växthus mm likt “Zetas handelsträdgård” i Stockholm

Dialogmöte 1 Sammanställning

“Har ni diskuterat alternativa lösningar
för sophantering?

Dialogmöte 1 Sammanställning

Grupp 8
Generella synpunkter
- Envac sopsorteringssystem?
- Ny plats för hunddagis
- Cosmonova
- Garage med med pulkabacke, ramp, bostäder

Om specifika platser
1.
Hänsyn till buller
2.
Stora ingrepp och inverkan på omgivande skog och stora lutningar
3.
Tveksamhet till funktion. Mycket järn i vattnet vilket ger gul gegga (myrmalm)
4.
Enligt detaljplan skall HSB:s parkeringsytor ligga här
5.
I övrigt är förslaget godkänt

Dialogmöte 1 Sammanställning

Sammanfattning av övningen
Flera av synpunkterna handlar om vilket typ av innehåll man vill ha i stadsdelen och att det ska bli en stadsdel som har ett brett utbud, både för unga och
äldre. T ex föreslår man äldreboende i centrum och tillräckligt med bollplaner för barnen och ungdomarna. Förslag är att även bygga billiga bostäder, så
att fler barnfamiljer lockas till området. Det är viktigt att serviceutbudet är tillräckligt stort och att möjlighet finns att både gå och sätta sig på en pub och
vara aktiv i ett föreningsliv. Man ser gärna att Kulturbyn fortsätter att utvecklas i sitt innehåll. Det är viktigt att tänka på och anpassa stadsdelen till stadens klimat så att det i möjligaste mån går att vistas utomhus även vintertid.
Andra synpunkter rör kopplingar till områden runt omkring, att man vill kunna ta sig över de större lederna på ett säkert och enkelt sätt. T ex finns ingen
överfart över Bensbyvägen där det fjärde benet föreslås och den befintliga skidbron är för brant för att man ska kunna ta sig över där idag.
Det är bra att befintliga kvaliteter bevaras och vidareutvecklas. Det gäller både naturmark, Kulturbyn och den befintliga skulpturparken.
Naturliga gångvägar mellan husen är positivt. Kommande bebyggelse bör anpassas till terrängen, särskilt mot Lulsundsberget.

Dialogmöte 1 Sammanställning

Vad händer nu?
Synpunkter som framkommit vid kvällens möte arbetas in i arbetet med kvalitets- och gestaltningsprogrammet. Vid
dialogmötet ombads även deltagarna att inkomma med eventuella kompletterande synpunkter tills den 4 juni.
Kvällens dialogmöte sammanställs och läggs upp på kommunens hemsida www.lulea.se/kronandalen.
Informationen om projektet läggs även upp på Kronan Exploaterings hemsida www.kronanlulea.se.
Dialogmöte 3 äger rum den 17e september kl 1830-2100 i Spirans förskola.

Dialogmöte 1 Sammanställning

