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Nya bostäder på Skutviken?
Sammanfattning
Som beskrivits i detaljplaneprogrammet är Skutviken ett område både med
kvaliteter och mer svårhanterliga förutsättningar.
Om bostäder ska planeras in är utmaningar att ta hänsyn till:
•

•
•

•
•

att åstadkomma en bra boendemiljö som har kvaliteter både inne och
ute, trygg och tilltalande. I en omgivning som under lång tid troligen
kommer vara under omvandling.
att störningar från omgivningar av främst buller från trafik på vägar
och järnväg finns.
att befintliga verksamheter finns redan på plats, både de som stör
eller utgör risker för sin omgivning och de som enkelt kan vara
granne till nya bostadsområden.
att det finns risker med farligt gods på omgivande vägar och järnväg
att marken innehåller en gammal soptipp och områden med
förorenad mark

Att nya bostäder har de invändiga kvaliteter som dagens hyresgäster
efterfrågar och regelverken kräver är självklart. Att byggnaden och närmiljön
formas så trygghet och trivsel kan uppstå är extra utmanande i det här
området.
Rekommendationerna är därför att bostäder inte är lämpligt att bygga i detta
område, men utesluter inte hellermöjligheten i framtiden.
Tidigare ställningstagande
Befintliga detaljplaner anger i huvudsak industri och kontor. I ÖP2013 togs
ställning att önskemålet blev en framtida stadsdel med blandning varför
förutsättningarna för bostäder har utretts under arbetet med
detaljplaneprogrammet och samlas i detta dokument.
Riksintresset järnvägsreservat för framtida järnväg (Norrbotninabanan) har
pekat ut en zon om knappt 100meter in mot Skutviken.
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Förutsättningar
En omvandling av området har börjat på enstaka fastighetsägares initiativ.
Det är dock ett stort område och omvandling tar tid.
Kommunen är ägare till gator och till COOP arena, övrig mark är enskild.
Mark och markföroreningar
Nästan hela området består av utfyllnad i form av sopor eller fyllnadsmassor
av varierad kvalitet. Verksamheter som har funnits under åren har därpå
tillfört olika typer av markföroreningar. Kvaliteten på materialet är därför
högst osäkert och möjligheten att säkerställa sanering eller ersättning av
material för att nå nivån känslig markanvändning är nästa omöjlig utan
mycket omfattande utredningar och till kostnadsnivåer som är högst osäkra.
Tveksamt om man med tillförlitlighet kan uppnå känslig markanvändning
utan ett genomförande i mycket stor skala. Och markföroreningar är inte
alltid direkt relaterat till enskilda fastigheter, då spridning i mark kan vara
olika, utan kan behöva både utredas och åtgärdas för området runt omkring.
Offentliga platser och offentlig service
Inom området saknas idag offentliga platser, parker eller lekmiljöer.
Området utsatthet för mängden trafik, trafikbuller och markföroreningar gör
det inte lämpligt heller med miljöer som vänder sig direkt till barn.
Offentlig service som skolor eller förskolor kommer inte heller att vara
lämpliga att lokalisera till området. Främst tillföljd av risker med
markföroreningar, buller och trafikmiljön.
Verksamheter med risker eller störningar
Idag är huvuddelen av störande och riskfyllda verksamheter förlagda
utanför stadsbygden. Inom Skutviken finns idag några olika verksamheter
som kan ses som mer eller mindre lämpliga som grannar till nya bostäder.
Åsikter och bedömningar om vad som är lämpligt går ofta isär samtidiget
som förändring av verksamheter och omvandlingen inom området hela tiden
förändrar situationen, så för alla delar av området eller för alla verksamheter
är det i programskedet inte möjligt att göra lämplighetsavvägningarna.
Arbetsgruppen har i utredningen dock främst identifierat drivmedels
hantering som den risk som måste tas störst hänsyn till under
detaljplanearbetet med bostäder.
För en verksamhetsutövare kan en ny detaljplan i angränsande
kvarter/område innebära att risken för klagomål om störningar på
verksamheten och att inskränkningar kan komma att göras enligt
miljöbalken exempelvis om tillåtna ljudnivåer eller tider för vissa aktiviter.
Därför är samråd och information extra viktigt i en process där det är aktuellt
med nya boende i området.
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Mindre riskfyllda men kanske störande verksamheter
Verksamheter med mindre risker för direkta faror som stora bränder eller
häftiga explosioner men som kan ge upphov till andra störningar kan ofta
fungera i anslutning till både andra verksamheter och till bostäder. Dit hör
exempelvis försäljning av färg och kemikalier, tryckerier i mindre
omfattning, verkstäder med skärande och lackerande verksamheter
inomhus, liksom däcksverkstäder där arbetet sker inomhus.
Andra störningar som transportintensiva verksamheter kan ge upphov till
buller som kan vara störande främst nattetid och trafiksäkerhetsrisker med
stora och tunga fordon. Någon särskilt bullrande verksamheter är inte
identifierad. Alla typer av industriverksamheter kan dock ha
ventilationsanläggningar som ger ifrån sig störande ljud främst nattetid.
Verksamheter har många gånger ett stor behov av tunga transporter. Detta är
främst trafiksäkerhetsmässigt svårt att kombinera med bostäder och då fram
för allt med små barn.
Riskmoment som explosivverksamhet, föroreningar till luft och vatten
bedöms inte utgöra någon större fara fram för allt för att området inte är
avsett för stor, tung eller miljöstörande verksamhet. Drivmedelsstationer kan
dock vara ett riskmoment som behöver tas hänsyn till.
Verksamheter med aktiviter nattetid, som exempelvis bussgarage eller
varuleveranser, kan ge upphov till buller som kan vara störande för
närboende. Det kan ibland dämpa med tekniska åtgärder men befintliga
verksamheter styrs inte av ny detaljplan utan frågan kommer att bli
tillsynsärenden enligt miljöbalken.
I anslutning till nya bostäder kan begränsningar av verksamheter behöva
diskuteras. Zoner med restriktioner om exempelvis tillåten bullernivå mot
omgivningen kan bli aktuellt.
Allmän oordning som många äldre industriområden kan lida av ger främst
ett störande utseende. Men nya verksamheter eller boende som grannar kan
det uppstå konflikter. Även om känsligare användningar som exempelvis
bostäder tillåts i delar av detaljplaneprogram- (DPP-) området går det inte att
i alla avseenden hindra att en verksamhet som kan upplevas störande
etablerar sig i området med stöd av äldre gällande detaljplaner. Bygglov som
är det tillsynsredskap kommunen har kommer endast i fråga vid ny- eller
ombyggnad eller ändrad användning, varför kommunen inte alltid kan
påverka etableringar. Upplevelser av störningar är ofta på en individnivå och
det kan bli klagomål och tillsynsärenden enligt miljöbalken i senare skeden.
Risker från transporter och trafik
Trafik och transportsituationen är redovisa i DPP. Gång – och
cykelvägsstruktur eller gator är inte utformat för barn, äldre eller många
gående varför ombyggnad av dessa skulle behöva göras i stora delar av
området under kort tid för att kunna uppnå en godtagbar nivå på
trafiksäkerhet.
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Farligt gods transporteraras på utpekade vägar och järnväg i direkt
anslutning till området varför de närmaste zonerna till dessa vägar är
olämplig för boende.
Mängden bilar och transporter på järnvägen ger en bullersituationen som gör
att bostäder måste utformas med så kallad tyst sida för att de ska kunna
anses som lämpliga miljöer för boende. De nivåer av buller som
omgivningen har idag och hur bedömningarna ser ut för framtiden gör att
tyst/ljuddämpad sida troligen måste vändas mot en helt kringbyggd gård.
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Genomförande med bostäder
Riksintresset järnvägsreservat för framtida järnväg försvårar ändring till
bostäder i den zonen.
Bullernivåer över 55 dBA kräver att planer för exempelvis bostäder utformas
för att ge bra vistelseytor utomhus och delar av bostaden utsätts för mindre
störningar (tyst sida). Studentbostäder kan tillåtas mot miljöer med buller
upp mot 60 dBA. När bullret ligger i närheten av dessa värden ska
bullerutredningar göras vid planarbete eller vid bygglov.
Beräkningar på bullerutbredning vid skissad framtida bebyggelse (3-6
våningar) visar att bara med små öppningar ger stora negativa bullereffekter.
Hela kvarteret behöver inte vara bostäder utan kan blandas med exempelvis
kontor som kan bli en form av skärm mot omgivande trafik-, järnvägs- och
verksamhetsbuller.

För att kunna illustrera hur området skulle kunna se ut någon gång i
framtiden så gjordes under utredningsarbete en skiss. Denna skiss finns som
snedbild i inledning av förändringkapitlet (DPP).
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En kringbyggd gård skulle kunna ge både boende och arbetande en bra
närmiljö med plats för vistelseytor med sol och vindskyddade kvaliteter och
inte bullerutsatt. Detta speciellt viktigt då området inte innehåller offentliga
vistelseytor med den typen av kvaliteter.
Viktiga frågor att ta hänsyn till i kommande detaljplanearbete är att
säkerställa kvaliteter i utemiljöerna både ges plats och är genomförbara. Nya
detaljplaner för användningen bostäder bör göras för minst ett kvarter helst
för flera för att kunna åstadkomma lämpliga utformningar och de kvaliteter
som man efterstävar för ett bra boende.
Bästa förutsättningarna för att det ska kunna blir verkligt är att
omvandlingen också sker kvartersvis, gärna med flera exploatörer
inblandade så ett inslag av variation kan berika miljön men samordnat så att
de inblandade kan samverka om nyttor som exempelvis infarter, garage,
sophantering och inte minst gårdsmiljöer som därmed kan göras större
sammanhängande.
För att ge plats för exempelvis cykelparkeringar, fastighetsnära snöhantering
så måste förgårdsmark ofta finnas. De smala gator som området har kan
endast breddas så mycket att de klarar gatans egna funktioner. Det ökade
avståndet som förgårdsmark medför mellan byggnaderna gör också att gatan
och bostäderna längs gatan får del av mer dagsljus. Det är viktiga och
värdefulla kvaliteteter som ger trivsel och välbefinnande. Se exempel på
sektioner under Kommunikationer och förbättringar för gående och
cyklande.
Till följd av de markförutsättningar som är redovisade i programmet kan
man anta att förutsättningarna för odlingsytor för boende i flerfamiljshus
endast kommer att finnas i mindre skala och på överbyggda gårdsbjälklag.
Övrigt
Om bostäder ska byggas i området måste ombyggnadstakt för gator och
gång- och cykelnätet bli avsevärt högre än om användningarna. Det skulle
innebära större kostnader för kommunen under en kortare tid.
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