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Handlingar
I planen ingår följande handlingar:
• Plankarta med bestämmelser och illustration
• Planbeskrivning
• Fastighetsförteckning
Av ovanstående handlingar är det endast plankartan med bestämmelser som har
juridisk verkan.

Planens syfte och huvuddrag
ȱȱĚȱ§ȱȱ§ȱȱȱ§ȱǯȱȱªȱ§ȱȱªȱȱĴȱȱ¢ǯȱ
ȱĴȱ§ȱȱãȱȱ§ȱȱȱȱ
ȱǯȱȱªȱęȱ¢§Ĵȱȱȱ¢Ĵȱȱ
¢ȱȱ¡ȱªȱ§ȱȱȱęȱȱȱȱªȱªǯȱ
Möjlighet för studentbostäder läggs till utöver kontorsverksamhet som är den
huvudsakliga användningen.
ªȱ§ȱªȱȱęȱªȱã§ǯȱȱªȱȱȱ¡ªȱȱĴȱȱã§ȱªȱȱªȱȱ
ãȱ§ǯȱãȱĴȱ¢ȱȱȱãȱǻŘŖŗśǱŘŗŜǼȱȱęȱȱ¢ȱȱȱ§ȱȱȱȱ
ȱǱȱȄ§ȱȱȱȱã§ȱȱȱ¡ȱřśȱȱ
§¢ȱȱȱȱªȱ§ȱȱȱ§ȱȱ
ȱ§ȱȱªȄǯȱ¢ȱ§ȱĴȱªȱȱȱȱ§ȱ
ȱȱȱȱȱĚ¡ȱȱȱȱȱȱªȱ§genheter.
ȱªȱȱªȱªȱãȱęȱĴȱãªȱ
ȱãȱȱȱȱ§ȱǯȱȱ§ȱȱĴȱãªȱȱ
dels en avgränsning mellan campusområdet och bostadsområdet. Skogsområdet
§ȱȱĴȱȱȱ¢ȱȱ§ȱȄȱȱ
Ȅǯȱȱ§ȱęȱ§ȱ§ȱãȱȱȱªȱȱ
Ȭ§ȱȱã§ǯȱȱ§ȱãȱ§§ǯȱȱ§ȱ¢ȱ
glesare mellan träden längs planområdets östra sida, om parkeringsplatserna
ãȱȱĚȱ§ȱĴȱãǯȱ¢ȱȱ§ȱ§ȱ§ȱĴȱ
ȱȱ§ȱȱęȱ§ȱªȱ§ȱȱĴȱȱȱȱ
hårdgöras.
ȱ§ĴȱȱȱãȱȱȬȱȱ¢ȱ
ǻŘŖŗŖǱşŖŖǼǰȱȱȱ§ȱȱ§ȱȱȱŗȱȱŘŖŗśȱȱȱ
§ȱªȱȱŘŖŗŚǱśȱȱŗǯ

Behovsbedömning
ȱȱãȱĴȱȱȱãȱ¢ȱãªȱȱĴȱȱ
ãȱȱãȱãǯȱ§¢ȱȱȱªȱȱȱȱȱȱãȱĴȱȱȱȱ¢ȱ
miljöpåverkan.
Den största förändringen som bostadsändamål medför är hur människor uppeªȱȱªȱǯȱȱȱ§ȱĴȱȱ§ȱ§ȱȱ
3

ȱ§ȱęȱȱȱ¢ǯȱȱ§ȱ¢ȱȱ§ȱĴȱęȱȱ¢ȱªȱȬȱȱĴǯ
ªȱȱȱȱãȱĴȱȱȱ§ªȱȱ
ȱãȱǯȱªȱȱȱ§¢ȱªȱ§ȱȱ¢ȱȱ§ȱǯȱȱãȱãȱ§ãȱȱªȱȱãȱĴȱȱȱ§ªȱȱȱãȱǯ
Planen medger ingen miljöstörande verksamhet, den genererar ingen negativ påȱªȱȱȱȱ§ȱȱãȱȱĴȱãȱ
överskrids.
ȱȱ§ãȱȱ§ȱȱĴȱȱȱ§ȱȱãȱ¢de miljöpåverkan.

Plandata
Lägesbestämning
Planområdet är beläget i nordöstra delen av Luleå tekniska universitets område.

Areal
ȱ§ȱȱŗǰśȱǯ

Markägoförhållanden
Fastigheten ägs av fastighetsbolaget Mulön AB.

Tidigare ställningstaganden
Planer
Översiktliga planer
ȱ§ȱȱãǰȱȱŘŖŗřǰȱȱ¢ȱȱläggningar för universitetets verksamhet inom campusområdet samt förtätning i
ęȱªǯ
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
Planen berör eller tangerar områden med gällande planer enligt nedan:
Nr

Namn

Laga kraft

Lantmäteriet

PL232

Porsön 1:403 Erisoft

2000-10-25

25-P01/42

PL414

Del av Porsön 1:405

2014-06-25

2580-P14/18

PL186

Högskoleområdet

1996-11-04

25-P97/27

A329

Porsöområdet (Berget)

1974-10-11

25-NLÅ-8306

A323

Porsöområdet (Stranden)

1974-08-20

25-NLÅ-8275

§ȱȱĴȱȱãȱŗǱŚŖśȱȱŗǱŚŖřǯȱȱ
ŗǱŚŖśȱȱ§ȱȱ§ȱȱȱȱŗǱŚŖřȱ
ȱ§ȱ ǯȱ¢§ĴȱªȱŗǱŚŖśȱ¢Ĵȱȱȱ§ȱȱȱĚȱ§ȱªȱªȱ§¡ȱȱȱ¢ȱȱȱãȱ
ǯȱǯȱȬȱȱ§ǯȱȱ¢ȱȱĴȱ§ȱȱãȱȱŗǱŚŖśǯ
Ś

ãȱȱãȱŗǱŚŖřȱ§ȱȱǯȱ¢ãȱ
§ȱ§ȱȱȱªȱãȱȱ¢ȱãȱ¢§Ĵȱȱªȱãȱȱ§ȱ¡ȱªȱǯȱ¢§Ĵȱ§ȱȱ§ȱȱȱ
¢Ĵǰȱȱęȱȱ§ȱ¢ȱǻǼȱȱªȱªȱȱªȱ¢§ĴȱãȱŜȱªǯȱȱȱǯ

Plankarta Porsön 1:403 Erisoft

Kommunala beslut i övrigt
§¢§ȱȱŘŖŗśȬŖŞȬŘŝȱȗȱŗřśȱĴȱȱ§¢ãȱȱȱĴȱªãȱȱãȱãȱŗǱŚŖřǯ

Riksintressen
ªȱȱȱȱãȱĴȱȱȱ§ªȱǻȱ
ŚȱȱŘȗǼȱȱȱãȱȱǻȱřȱȱŜȗǼǯȱȱȱªȱ
ãȱȱãȱ§ȱȱȱ§ȱȱ§ȱŚȱȱ§ǯȱ¢ȱȱ
ȱ§ȱĴȱ§ȱȱȱȱǰȱ§ȱȱãȱlivets, intressen vid planering av ingrepp i miljön.

Förutsättningar och förändringar
Huvudfrågan
ȱ§ȱĴȱãȱȱȱĚ¡ȱãȱĴȱãȱȱȱĚȱbostäder i anslutning till Campusområdet. I dagsläget råder brist på studentläǰȱȱãȱĴȱȱªȱãȱ§ȱǯȱ ȱĴȱªȱęȱ
¢§Ĵǰȱȱȱȱ¢ĴȱȱǰȱȱĴȱǻ Ǽȱ ȱ
ȱǻŗǼȱ§ȱȱãȱĴȱãȱĴȱ¢Ĵȱȱȱ
fastigheten.
ś

ȱ§ȱĴȱęȱȱȱªȱªȱȱȱȱ§Ĵȱȱȱ
¡ª¢ȱãȱ§ǯȱȱȱĚ¡ȱȱ§ĴȱĴȱȱ
ȱǯȱªȱ§ȱȱȱ§ȱęȱȱ¢ȱȱȱ
§ȱȱªȱęǯ

Foto: MAF Arkitektkontor

Mark och vegetation
ªȱĴȱªȱãȱȱãȱȱȱȱȱ¢ȱȱȱªȱ
¢ǯȱªȱ§ȱȱȱ¢ǰȱĴȱãªȱȱ
ã§Ȧ§ǯȱȱ§ȱȱªȱȱȱ¢ĴȱȱǰȱȱªªȱãȱȱȱŘśŖȱ§ǯȱ
¢ȱȱªȱȱȱȱȱȱªȱȱȱªȱȱã¢ȱȱȱȱã¢ǯȱȱ§ȱęȱ
både på innergården och längs vägarna. Mot skogen i norr har en smal skogsremsa bibehållits inom planområdet. Den norra delen av fastigheten domineras
ȱȱȱȱã¢ǯ
ãªȱãȱȱȱȱ§ȱǯȱȱ§ȱȱĴȱãområde och dels en avgränsning mellan campusområdet och bostadsområdet på
ãǯȱªȱ§ȱȱĴȱȱȱ¢ȱȱ§ȱȄȱȱȄǯȱȱ§ȱęȱ§ȱ§ȱãȱ
ȱȱªȱȱ Ȭ§ȱȱã§ǯȱȱ§ȱ¢ȱȱ
mellan träden längs planområdets östra sida, om parkeringsplatserna utökas
ȱĚȱ§ȱĴȱãǯȱ¢ȱȱ§ȱ§ȱ§ȱĴȱȱ
ȱ§ȱȱęȱ§ȱªȱ§ȱȱĴȱȱȱȱªãras.
Geotekniska förhållanden
§ãªȱ§ȱǯȱȱȱ¢ȱȱȱȱȱ
området.

Ŝ

ȱĴ§ȱªȱȱ§ȱĴ¢ȱȱªȱ
ȱãǯȱ ȱȱȱ§Ĵȱªȱȱȱȱªȱªȱter. Marknivån ligger över risknivåer för översvämning från havet eller närligȱĴǯ

Bebyggelseområden
¢ȱȱȱ§ȱȱȱȱȱªȱȱ§ȱ
ãȱȱãǯȱȱ§ȱ¢ȱ§ȱȱȱȱãȱȱ
ȱªǯȱ[ȱ¢ȱãȱȱȱşŖȬǯȱ¢ªȱ§ȱȱȱȱĴȱǰȱªĴȱǯ
ȱ§ȱȱȱãȱȱȱ¢ȱȱȱȱȱ
och Ericson.
ȱȱĴȱªȱȱȱȱŗŗȱŖŖŖŘǯȱȱ§ȱĴȱªȱȱęȱȱȱ§ȱªȱãȱȱ¡ª¢ȱªȱǯȱ
ĴȱȱȱĴȱĴȱªȱȱřŖŖŖȱŘȱĴǯ
ȱ§ȱȱ§ȱ¢ȱãȱȱãȱȱªȱȱ
ãȱãȱãȱǯȱãȱȱ¢ȱ§ȱãȱřȱªȱ
ǻãȱƸŘřȱȱƸŘśǼȱãȱãȱ¢§ĴȱȱãȱȱǻǼȱ§ȱŜȱªȱȱǻãȱƸřśǼǯȱȱęȱ¢ȱ§ȱ
ȱřȱªȱȱȱãȱ§ȱãȱãȱ§ȱƸŘřȱȱƸȱŘśȱ
ǻãȱȱȱȱŘȱªǼǯȱŘŖŗŖȱ¢Ĵȱȱã¢ȱªȱ ŖŖȱȱ ŘŖŖŖǰȱȱãȱĴȱãȱªȱȱȱƸŗǯȱ
ȱ¢ȱãȱȱȱãȱãȱ§ȱãȱãǯȱȱ§ȱ
Ĵȱ§ȱªȱǰȱªȱȱǰȱªȱãȱãȱãȱȱȱªȱȱãǯȱªȱªȱȱřȱȱŜȱªǯ
Arbetsplatser, övrig bebyggelse
ȱȱȱŗŝȱŖŖŖȱȱȱŗŜŖŖȱ§ǯȱȱ§ȱ¢ȱȱªȱ§ȱ¢ȱȱȱªȱǰȱȱȱĴǯȱȱãȱ¢ȱ
ligger mot Laboratorievägen.
ªȱãȱȱȱªȱęȱĴȱªȱȱǯȱªȱ
ãȱȱȱã§ȱęȱãȱªȱȱĚǯȱªȱȱ§ȱȱªȱªªȱãȱȱȱŘśŖȱ§ȱãȱȱ
śȱ¢ǯ
Offentlig service
ȱěȱȱȱęȱ§ȱ§ȱȱªȱȱȱ
ã§ȱȱ¡ȱǰȱǰȱãǰȱªǰȱªǰȱ¢ǰȱ
restauranger och kaféer.
Byggnadskultur och gestaltning
ȱȱ¢ȱȱȱȱ§Ĵȱ§ȱȱȱȱȱǯȱ ȱȱ¢ȱ¢ȱȱĴȱȱȱ
högteknologiska verksamhet som bedrivs inne i lokalerna.
ȱ§ȱĴȱȱªȱȱ§ȱȱȱȱ
del i universitetets identitet. Förändringar och tillägg ska göras i samstämmighet

ŝ

ȱȱȱ·ȱȱ¢ȱǯȱȱȱȱęȱȱȱãȱªȱȱȱǻŗşşŞǼȱȱten Hus- Plåt- Form. För det aktuella området med bostäder i direkt anslutning
ȱªȱãȱ§ȱĴȱȱªȱãªȱȱȱªȱęȱ¢nad karaktärer och kvaliteter på Campusområdet.

Fornlämningar
Inga utpekade kulturmiljöer med särskilda historiska värden eller fornlämningar
ęȱȱªȱȱȱȱ§ǯ

Friytor
ªȱȱªȱęȱȱãȱĴȱȱ¢ǰȱȱȱ§ȱǯȱãȱȱ¢ĴȱªȱȱãȱĴȱ§ȱ¡empelvis uteplatser ofta skiljer sig åt mellan bostäder och arbetsplats. Närmaste
ěȱãȱęȱȱãȱȱȱȱǯȱãȱ
ȱȱãȱȱȱęȱȱªȱȱȱªǯ

Illustration Scenario I: Kontorsbaracken rivs och ersätts med sexvåningsbyggnad för studentbostäder.

Ş

Illustration Scenario II: På längre sikt byggs även kontorsdelarna om till studentbostäder.

*DWRURFKWUD¿N
*DWXQlWJnQJF\NHORFKPRSHGWUD¿N
§ȱ§ȱ§ȱ¢ȱȱªǯȱȱãȱȱǯȱ ȱ
ãªȱȱȱȱȱęȱȱ§ȱãȱęȱȱªȱȱã§ȱªȱȱȱ¢ȱȱ
planområdet.
ªȬȱȱ¢ªȱȱªȱȱȱªȱȬ§ȱªȱȱȱªdet.
.ROOHNWLYWUD¿N
Busshållplats för lokalbussar till Centrum/Hertsön och till Storheden/Björkskatan
ęȱȱȱ§ȱǻȱŗŖŖȱǼǯȱ§ęȱęȱ §ȱ
ȱȱ§ȱ§ȱǯȱªȱȱªȱ§ȱȱŖǰŞȱ
km. Avståndet till Notvikens tåghållplats är cirka 2 km.
Parkering och utfarter
Parkering sker inom fastigheten. Fastighetsbolaget har köpt marken i västra deȱȱ§ȱȱǰȱȱȱªȱãªȱȱǻȱ§ȱ
ȱ§Ǽǯȱȱ§ȱȱȱǻ Ǽȱ ǰȱȱändamål. Med bestämmelsen avses öppen parkering, carport eller garage. Ytan
ȱȱãȱȱŗŖŖȱȬȱȱǯȱãȱ¢ȱȱ§ȱãȱĴȱ
¢ȱĴȱ§ȱȱĴȱǯȱĴȱ¢ȱ§ȱȱȱȱãȱȱŘŖŖȱ
bilar.
Enligt Luleå kommuns parkeringsnorm ska kontorsfastigheter ha 22 p-platser
ş

ŗŖŖŖȱŘȱȱǯȱãȱ§ȱ§ȱŖǰŘȱȬȱȱ§ǯȱ
ªȱȱęȱŗřśȱȱãȱªȱȱ§ȱȱǯȱȱȱ§ȱãȱ§ȱȱŗřśȱȱȱãȱªȱ
ȱȱĚȱȱ§ǰȱȱȱȱĴȱ¢ȱringsdäck på markparkeringen väster om Laboratoriegränd.

Teknisk försörjning
ȱ§ȱȱȱȱȱȬȱȱĦ§§§ǯȱȱȱęȱȱȱȱǯ
ȱãȱȱȱȱȱ¢ȱãȱǯ

Administrativa frågor
Genomförandetid
ȱãȱ§ȱśȱªȱȱȱĴȱȱȱȱȱǯ
ȱ§ĴȱȱȱãȱȱȬȱȱ¢ȱ
ǻŘŖŗŖǱşŖŖǼǰȱȱȱ§ȱȱ§ȱȱȱŗȱȱŘŖŗśȱȱȱ
§ȱªȱȱŘŖŗŚǱśȱȱŗǯ
Preliminär tidplan:
ªȱãȱŘŖŗś
ȱãȱŘŖŗś
ȱȱŘŖŗŜ
ȱȱãȱãȱȱãȱãǯȱ

Huvudmannaskap
ȱ§ȱȱãȱ§ȱȱȱªǰȱȱĴȱȱªȬȱ
ȱ¢§ȱȱªȱ¢ãȱǯ

Konsekvenser
Fastighetsrätt
ȱãȱȱã§ȱȱªȱȱãȱŗǱŚŖŘǯȱ
ȱȱȱ§ȱãȱȱȱȱãȱĴȱ
ããȱªȱȱãȱŗǱŚŖřǯ

Påverkan på miljön
ªȱȱ¡ȱ¢ãǰȱřŜȱǰȱ¢ĴȱȱĴȱȱȱȱ§Ĵȱȱȱ¡ª¢ȱãȱȱ¢ȱ¢ãȱ
Ĵȱªȱȱȱǯȱ[ȱ¢ȱãȱȱ
av skuggbildningen.

ŗŖ

Hälsa och Säkerhet
Buller
ªȱ§ȱȱã§ȱȱãǰȱ§ȱ¢§Ĵȱ§ȱȱȱ
ŘŖȱȱªȱ§ǯȱã§ȱ§ȱȱȱȱȱªȱãǰȱ
ȱȱãȱȱã¢ȱȱǯȱ ęȱ§ȱȱȱȱȱę§ȱȱªȱªǯȱ ȱªȱȱ§ȱ
§ȱȱśŖȱȦǯ
Bullerberäkning
ęĚãȱȱ§ȱªȱȱęĚãȱŘŖŗřǯȱ ȱ§ȱ
ȱęěȱ§ȱȱȱȱŗŖȱƖǯȱ §¢ȱȱȱȱȱãȱ

Bullerberäkning, ekvivalent ljudnivå, dBA, högsta värde på någon våning. Bernström akustik
2015-01-28.
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Maximal ljudnivå, dBA, högsta värde på någon våning. Inklusive tunga fordon/bussar. Bernström
akustik 2015-01-28.

§ȱȱȱãȱȱȱęȱęěǯȱãȱã§ȱ§ȱȱ
śŖŖŖȱȦªȱȱśŖȱȦǯȱ§ȱȱȱȱȱ§ȱ
ȱȱȱȱŚǯřǯ
ȱ§ȱã§ȱªȱȱªȱãȱȱśŝȱȱȱãȱȱªȱ§ȱ§ȱśśȱǯȱȱȱªȱªȱȱªȱ§ȱ
§ȱśŖȱǯȱ
ȱ§ȱã§ȱȱȱãȱȱȱªȱ¡ȱªȱãȱŝŖȱȱªȱȱȱǻ§ȱ§ȱŝŖȱȱȱȱǼǯȱȱ
ȱªȱªȱ§ȱ§ȱŝŖȱȱªȱȱǯ
ȱãȱǻŘŖŗśǱŘŗŜǼȱȱęȱȱ¢ȱȱ§ȱ
för buller utomhus från vägar.
řȱȗȱȱªȱªęȱȱ§ȱãȱȱãȱ
ŗǯȱ śśȱȱȱªȱȱȱ¢ȱǰȱ
Řǯȱ śŖȱȱȱªȱȱŝŖȱȱ¡ȱªȱȱȱȱȱ
ȱªȱȱȱȱȱȱ¢ǯȱ
ãȱȱȱȱãȱřśȱȱ§ȱ§ȱãȱȱȱȱȱãȱ¢ȱ
ĴȱȱȱãȱãȱŜŖȱȱȱªȱȱ¢ȱ
fasad.
Śȱȗȱȱȱªȱȱȱȱřȱȗȱ¢ȱŗȱ§ªȱãȱãȱ

12

ŗǯȱ §ȱȱȱȱȱȱȱ§ȱȱȱȱ§ȱśśȱȱ
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och
Řǯȱ ȱ§ȱȱȱȱ§ȱȱȱȱ§ȱŝŖȱȱ¡ȱªȱȱãȱȱǯȱŘŘǱŖŖȱȱŖŜǱŖŖȱȱǯ
ȱ§ȱśśȱȱȱªȱȱȱãȱȱȱ
ȱã§ȱǻśŝȱǼȱªȱ§ȱȱĴȱȱã§ȱȱȱ¡ȱřśȱȱǻřȱȗǼȱȱªȱȱ§ȱȱȱ
§ȱȱªȱǻŚȱȗǼǯȱĴȱȱãȱãȱªȱãȱȱ
små lägenheter på ömse sidor samt större genomgående lägenheter.
Kvarteret har en innesluten innergård som är orienterad mot söder. Det är en
Ĵȱªȱȱȱ§ȱ§ȱ¢ȱȱȱ§ȱȱ
ȱǻȱŚŜȱȱȱªǼǯ
ãȱĴȱ§§ȱĴȱ§ȱãȱęȱȱ¢ȱ¢ȱ
ȱȱ§ȱȱȱȱȱ¢§Ĵȱȱã§ȱ
ȬȱŗǱȱ§ȱȱȱȱã§ȱȱȱ¡ȱřśȱȱ§¢ȱȱȱȱªȱ§ȱȱȱ§ȱȱrummen vända mot innergården.

Tillgänglighet
ªȱ§ȱ§ǰȱª§ȱ§ȱȱȱȱȱãȱ
Ĵȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¡ȱȱȱǯȱ
ȱ¢ȱ¢ȱȱ§ȱ§ȱȱęȱ¢ȱ§ȱȱ¢ǯȱȱ¢ȱãȱȱȱ§ȱªȱȱȱȱ
ȱȱãȱȱȱȱȱã§Ĵǯȱ ȱȱȱ
ȱĴȱ¢ǰȱĴȱãȱȱ§Ĵȱȱȱãªȱ
ȱȱ§ȱȱ¢ȱãǯ
ȱȱęȱȱŘśȱȱªȱ·ǯ

Sociala konsekvenser
§ȱȱªȱ§ȱȱȱ¢ȱǯȱãȱȱ
Ĵȱȱ§ȱȱȱ§ȱĴȱȱȱ§ȱȱ§ȱ
ȱȱȱȱªȱ¢ǯȱȱȱĴȱĚãȱȱ§ȱȱȱȬȱȱȱȱęǯȱȱȱdade miljöer liv och rörelse under både dag och kväll, vilket bidrar till en större
ȱ¢ȱȱȱȱªǯ

Medverkande
Tjänstemän
Anna-Karin Lidén
Planarkitekt
§¢ã
Luleå kommun
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Konsulter
Mia Sundström
Samhällsplanerare
MAF Arkitektkontor

¢ãǰȱȱȱŘŖŗśȬŗŗȬŘř

AnneLie Granljung
Planchef

ŗŚ

