
KRONANDALEN 
STADSDELSCENTRUM

INBJUDAN MARKANVISNING 

En ny stadsdel för
7000 LULEÅBOR



ETAPP STADSDELSCENTRUM 
Volym: ca 400 bostäder 

Tidplan: byggstart 2021

Yta bostäder: ca 36 500 kvm BTA

Yta centrumverksamheter: 2 500 kvm BTA

ETAPP 1 
Volym: ca 485 bostäder

Tidplan: byggstart 2019

Yta bostäder: ca 45 000 kvm BTA

Yta centrumverksamheter: inte aktuellt 

ETAPP 2
Volym: ca 340 bostäder 

Tidplan: byggstart 2019

Yta bostäder: ca 22 400 kvm BTA

Yta centrumverksamheter: inte aktuellt

ETAPP VÅRD- OCH  
OMSORGSBOENDE
Volym: 144 platser

Tidplan: byggstart 2018

Yta: ca 13 000 kvm BTA

Kronan är en attraktiv stadsdel i centrala Luleå där alla känner 

sig välkomna. Ett område som på ett föredömligt sätt förenar 

gammalt med nytt och modernt, centrum med natur och  

friluftsliv, god arkitektur med hållbara lösningar och kultur.  

På ett nytt sätt.

För mer information läs vidare på www.kronanlulea.se eller www.lulea.se/kronan

Illustration omslag: Origonparken, Tema. 

Foto: Jennie Pettersson.

KORTFAKTA

OMRÅDET KRONANDALEN 
Avstånd till Luleå centrum: 2 km 

Volym: ca 2 000 bostäder 

Tidplan bostäder: byggstart 2018 

Yta bostäder: ca 200 000 kvm BTA

Yta verksamheter och handel: ca 5 000 kvm BTA

Färdig infrastruktur: gator, gång- och cykelvägar, ledningsnät (VA, el, fjärrvärme, opto), öppen dagvattenanläggning  

med två dammar och kanalstråk, två stadsdelsparker, aktivitets- och lekytor

Kommunal service: förskola, skola F-6, sporthall, vård- och omsorgsboende
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1. INLEDNING

INBJUDAN TILL MARKANVISNING
Luleå kommun bjuder in till markanvisning för bostads- 
bebyggelse och verksamheter i Kronandalen. Vi söker  
byggaktörer som vill utveckla Luleås nya stadsdel tillsam-
mans med oss. 

Markanvisningen för stadsdelscentrum omfattar ca 400 
bostäder fördelade på fem kvarter, samt ett kvarter för ett 
gemensamt parkeringshus, intill det framtida torget. 

Markanvisningen kommer att genomföras som ett jäm- 
förelseförfarande. 

Ett förslag med handlingar ska vara inlämnat senast 
2020-04-14. 

Gällande markpris är 1750 kr/kvm BTA för bostäder,  
exklusive ytor för parkeringsanordningar för bil och cykel.

Välkommen till markanvisning i Luleås nya och spännan-
de stadsdel. 

MARKANVISNINGENS SYFTE OCH INNEHÅLL 
Syftet med denna inbjudan till markanvisning är att hämta 
in intressanta exploateringsförslag för fortsatt planering av 
bostäder och verksamheter i Kronans stadsdelscentrum. 
Denna inbjudan innehåller följande: 
• Beskrivning av området (bakgrund, historik, mål och 

förutsättningar)
• Beskrivning av markanvisningsprocessen, urval och 

bedömning
• Beskrivning av vad som ska lämnas in och vad som  

kommer att bedömas (krav och mervärden)
• Information om underlag, detaljplan, utredningar
• Information om villkor och tidplan

Efter att anbudstiden gått ut kommer inlämnade förslag att 
jämföras, utvärderas och bedömas. 

Endast de förslag som uppfyller samtliga inlämningskrav 
och grundkriterier kommer att utvärderas. Sådana förslag 
som inte uppfyller kraven kommer inte att beaktas. 
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2. BAKGRUND

KRONANDALEN
Kronandalen är en del av Kronan, en ny stadsdel centralt i 
Luleå. I området finns en kulturby för kulturella och kreativa 
företag och föreningar som är en del av den framtid som 
skapas här. Här förenas gammalt och nytt, stadsmiljö och 
natur, arbete och fritid, teknik och kultur. Kronan står för 
hållbara lösningar i en miljö där alla känner sig välkomna. 

Kronan är först ut i raden av flera stadsutvecklingsprojekt. 
Luleås invånarantal växer och fler bostäder behövs. Idag bor 
det 1 700 luleåbor på Kronan. Om tio år finns det bostäder 
för 7 000 personer i området. Kronan kommer vara ett av 
Luleås största bostadsområden med ett stadsdelscentrum, 
skola och arbetsplatser. Med sin närhet till Luleå centrum, 
stadens utbud och naturen runt hörnet är det Luleås natur-
stad.

Kronandalen omfattar ungefär 2 000 bostäder för 5 000 
boende. Utbyggnaden av Kronandalen har nyss påbörjats 
och kommer att pågår fram till ca 2030. Planering och 
projektering pågår för drygt 900 bostäder i de markanvisade 
kvarteren i etapp 1 och 2. Byggnationer startade under 2019 
med första inflyttning årskiftet 2020/2021. Parallellt byggs 
ett vård- och omsorgsboende med 144 platser som ska stå 
klart årsskiftet 2020/2021.

För närvarande pågår arbetet med en ny detaljplan för 
Kronandalens stadsdelscentrum. Våren 2016 påbörjades 
arbetet med vatten- och avlopp,  gator och parker. Delar av 
infrastrukturen i Kronandalen är klar och resten byggs ut i 
etapper. Träffparken, den ena av två parker, färdigställdes 
sommaren 2019. Gång- och cykelvägar samt gatunät är till 
stora delar färdigbyggda. Två busslinjer trafikerar området. 
Detta möjliggör att de som flyttar in i Kronandalens första 
etapper får en ordnad omgivning och boendemiljö även om 
byggnationer fortgår i andra delar av området. 

KRONAN – DÅ TILL NU
Kronan ligger i det område som från år 1942 disponerades 
av regementet Lv7. 50 år senare flyttade regementet till 
Boden. Marken och anläggningarna togs då över av Luleå 
kommun. I de befintliga lokalerna etablerades bland annat 
Konstnärernas Kollektivverkstad (KKV), Biograf Kronan, 
Filmstudio – Studio Kronan. En återvinningscentral och 
återvinningsmarknad anordnades i området. 

Kulturbyn är i högsta grad levande med nära 90 hyres- 
gäster: företag, föreningar och konstnärer samt lokaler  
för kommunala verksamheter. Numera äger och förvaltar 
Rikshem mark och byggnader inom Kulturbyn.

Konstnärer från hela världen har sina verk placerade i  
området. Dessa konstverk tas tillvara i arbetet med att ut-
veckla stadsdelen och de ska bli en del av de nya parkerna.

Kronanområdet är en av kommunens största markreser-
ver för bostäder och sedan 2005 har flera bostadområden 
vuxit upp: småhus på Östra Kronan och Kronanbacken, 
flerbostadshus på Kronanhöjden samt på Lulsundsberget. 

Kronan är på väg att bli en komplett stadsdel – en liten 
stad i staden - där lägenheter blandas med småhus och med 
ett eget centrum med butik och service. Tallkronanskolan 
(år F-6) invigdes hösten 2017 och hösten 2018 stod sport-
hallen Kronanhallen klar. Sedan tidigare finns två förskolor 
i området och det planeras för fler. ”Återvinningen” flyttas 
liksom kommunens materialförråd ”Logementet” för att 
bereda plats för ytterligare bostäder i Kronandalen. 

Detaljplanen för Kronandalen vann laga kraft i juli 2017 
och detaljplanen för Kulturbyn vann laga kraft i december 
2019. I Kulturbyn planeras för bostäder integrerade bland 
verksamheterna. Detaljplanering pågår även för Kronan- 
vägen, en förlängning av en gata genom stadsdelen med 
viss förtätning av bebyggelse.

Läs mer på www.kronanlulea.se.
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MÅLBILD FÖR KRONAN
Kronan är en grön och blandad stad som lever alla tider på 
dygnet. Det är en komplett stadsdel med ett stadsdels- 
centrum, parker, förskola, skola, service och andra naturliga 
mötesplatser där generationer och livsstilar blandas. 

Kronandalen är planerad för att förenkla vardagen och 
skapa livskvalitet för människor som bor i området. Området 
är även attraktivt för besökare.  

I Kronandalen prioriteras gång- och cykeltrafik i en tät, 
stadsmässig miljö. Det finns en variation av skala, boende-
former och arkitektur.  Bebyggelse och utemiljö är lång-
siktigt hållbara, så att området kan åldras vackert. Trä är 
ett återkommande material, taklandskapet är varierat och 
innergårdarna är gröna. 

Kronan erbjuder närhet till både natur och stadsliv, vilket 
är kvaliteter som är unika för Luleå.
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MARKANVISNINGSETAPP

Stadsdelscentrum 
Parkeringshus: 400 platser
Lägenheter: 400 st
Verksamheter i gatuplan

0 50 100 150 200   Meter

Skala:  1:2000
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MARKANVISNINGSETAPP

Stadsdelscentrum 
Parkeringshus: 400 platser
Lägenheter: 400 st
Verksamheter i gatuplan

0 50 100 150 200   Meter

Skala:  1:2000

STADSDELSCENTRUM  
(Jämförelseförfarande)

• 400 bostäder
• Byggstart 2021.
• Första inflyttning 2023.
• Yta ca 36 500 kvm BTA.

Läs mer på www.kronanlulea.se

3. FÖRUTSÄTTNINGAR
 MARKANVISNING STADSDELSCENTRUM
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MARKANVISNINGSETAPP

Stadsdelscentrum 
Parkeringshus: 400 platser
Lägenheter: 400 st
Verksamheter i gatuplan

0 50 100 150 200   Meter

Skala:  1:2000

OMRÅDET 
Markanvisningsområdet omfattar en del av fastigheten  
Kronan 1:1 som ägs av Luleå kommun. Området består av 
fem kvarter som ingår i det blivande stadsdelscentrumet, 
samt ett sjätte kvarter som huvudsakligen ska vara parke-
ringshus i fyra våningar. Parkeringshuset är en förutsättning 
för att lösa parkeringsbehovet för boende och verksamheter 
i stadsdelscentrum. Det finns även möjlighet att kombinera 
parkeringar med ett visst antal bostäder i detta kvarter.  

Bostadskvarteren gränsar mot torget som kommer att 
bli mötesplatsen och knutpunkten mitt i Kronanområdet. 
Bostadskvarteren är av varierande storlek och innehåller  

 
flerbostadshus med lokaler för verksamheter i botten- 
våningen. 

Kvarteren i centrum har en speciell funktion i stadsdelen 
Kronan. Bostadsbyggnader med kommersiella verksam-
heter i bottenvåning mot torg och gata, skapar möjligheter 
att bo och arbeta i samma stadsdel och ger liv till centrum. 
Byggnaderna ska utformas för att samspela med torget och 
intillliggande kvarter. Det ska vara snyggt och tryggt, en triv-
sam och levande stadsdel dygnet runt, året runt. 

Inom markanvisningsområdet är huvuddelen av gatunätet 
allmänt med kommunen som huvudman.  

STADSDELSCENTUM KVM BTA

Yta bostäder totalt, 5 kvarter 32 480

Yta verksamheter 2 360

KVARTER YTA KVM 
BTA* 

BOSTÄDER

YTA KVM  
BTA 

VERKSAM-
HETER

ANTAL  
LGHT

YTA 
BTA

P-HUS

Filten 8 250 82-92

Bivacken 4 370 43-49

Eldstaden 4 610 1 060 46-63

Vindskyddet 7 520 650 75-90

Kojan 7 740 650 77-93

Ullstrumpan 
(P-hus) 11 900

* Utan inredd vind.

Exempel torget, kvarter Eldstaden. Illustration: PE Teknik & Arkitektur.
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DETALJPLAN FÖR KRONANDALEN
Detaljplanen för Kronandalen vann laga kraft 2017. En 
ny detaljplan är på väg att tas fram för kvarteren i stads-
delscentrum. Under markanvisningsprocessen finns 
möjlighet att komma med inspel gällande dess utformning 
inför granskningshandlingen. Detaljplanen är utställd för 
samråd i mars 2020. Den nya detaljplanen innehåller i stort 
sett samma bestämmelser och regleringar som gällande 
detaljplan, men har justerats avseende torgets form och 
storlek. 

Detaljplanen (samrådsversion 2020-03-10) möjliggör  
flerbostadshus i högst fyra, fem och tio våningar. Dessutom 
får inredningsbar vind anordnas. Största byggnadsarea är  
65 % av fastighetens totala area där inget annat anges. 
Byggnader ska placeras i fastighetsgräns mot gata och torg 
med  entréer till bostäder mot gata och torg. Byggnader 
kring torget får endast ha lokaler för verksamheter samt 
trapphusentréer i bottenvåning. 

För att undvika störningar i form av trafikbuller, ska minst 

hälften av bostadsrummen i varje lägenhet vändas mot en 
ljuddämpad sida. Enkelsidiga lägenheter mot gata ska vara 
mindre än 35 kvm. Där beräknade bullernivåer vid fasad 
överskrider rekommenderade riktvärden får inte enkelsidiga 
lägenheter anordnas. 

Torget och de omgivande gatorna är allmän platsmark för 
att säkerställa tillgängligheten till och från torget samt mot 
närliggande parker och gångstråk. 

ANTAL BOSTÄDER OCH BTA
Stadsdelscentrum innehåller fem bostadskvarter och ett 
parkeringshus och omfattar drygt 400 bostäder om totalt  
ca 36 500 kvm BTA samt ca 2 500 kvm BTA verksamheter.

VAL AV KVARTER
En byggaktör kan anmäla intresse för markanvisning i delar 
av kvarter, ett kvarter eller flera kvarter. I intresseanmälan 
ska anges önskad prioritering av kvarter, tillsammans med 
en motivering till den valda prioriteringen. Motiveringen kan 
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exempelvis utgå från gestaltning av kvarteret, fördelar för 
en viss upplåtelseform, bedömd målgrupp, byggnadsteknik, 
energisynpunkt, eller boendekostnad.

UPPLÅTELSEFORM
Byggaktören ska uppge vilken upplåtelseform bostäderna 
avser: bostadsrätt, hyresrätt, äganderätt, kooperativ hyres-
rätt, etc. Ett alternativ är även att arbeta med byggemen- 
skaper som kan använda olika upplåtelseformer i den färdiga 
fastigheten.  

Kronandalen ska kunna erbjuda bostäder för alla, oavsett 
livsmönster och ekonomiska förutsättningar. Därför vill  
Luleå kommun skapa en blandning av olika upplåtelse- 
former. De bostäder som byggs i etapp 1 och 2 kommer  
huvudsakligen att utgöras av små hyreslägenheter. För  
att åstadkomma en jämn blandning av hyresrätter och  
bostadsrätter vill vi i denna etapp prioritera bostadsrätter 
med större lägenheter med 2-5 rok. Vid bedömning av de 
inkomna förslagen kommer därför angiven upplåtelseform 

och uppskattad lägenhetsstorlek att vägas in. Bolaget ska 
erbjuda Luleå kommun att till marknadsmässigt pris hyra 
eller förvärva 5 % av lägenheterna.

GRÖNA GÅRDAR
Kommunen efterfrågar gröna gårdar som bidrar till goda 
livsmiljöer för stadsdelen. Kvarterens struktur och disposi-
tion ska forma inbjudande och trivsamma gårdsmiljöer med 
möjlighet till inblickar från omgivande gator och parkstråk.

Bostadsgården ska vara en trygg mötesplats med möjlig- 
het till vila, lek och aktiviteter. De gröna ytorna bidrar även 
till ekosystemtjänster (t.ex. fördröjning av dagvatten). 
Mängden grönska på bostadsgården kan gärna redovisas 
och mätas med verktyget grönytefaktor. Se ”Grönytefaktor 
Luleå”. 

Kvarteret Eldstaden har en speciell utformning där friytan 
behöver anordnas i form av en bostadsgård på taket. En 
landskapsarkitekt ska vara engagerad i projektet.  
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KOMMUNIKATIONER
Kronan har idag goda kollektivtrafikförbindelser med två  
genomgående busslinjer och två anslutande. Busshåll- 
platser kommer att anordnas i anslutning till torget.  
Gång- och cykelvägnätet är väl utbyggt och förbinder  
Kronan med övriga stadsdelar. Det tar ca tio minuter att 
cykla från Kronandalen till Luleå centrum. 

PARKERING 
I området kommer inga markparkeringar för bil att finnas, 
förutom några platser för korttidsparkering på gata samt 
intill den planerade livsmedelsbutiken. 

Parkeringsbehovet för bostäder och centrumverksam-
heter föreslås lösas genom något av nedanstående alter-
nativ eller en kombination av dessa. För att hitta den bästa 
helhetslösningen kommer en dialog med byggaktörerna att 
föras under markanvisningsprocessen. 
1. Byggaktören löser parkeringsbehovet inom den egna 

fastigheten genom att bygga parkeringsgarage under 
bostadshus eller under den egna gården. 

2. En byggaktör bygger parkeringshus i högst fyra våningar 
på kvarteret Ullstrumpan och övriga aktörer hyr via  
parkeringsköp in sig i parkeringshuset.

3. Flera byggaktörer går ihop och samverkar i byggnationen 
av ett gemensamt parkeringshus i högst fyra våningar på 
kvarteret Ullstrumpan. 

Markens hydrogeologiska egenskaper gör att det kan bli 
kostsamt att bygga undergrävda garage i stadsdelscentrum. 
Grundvattennivån i detta område är hög, vilket kräver täta 
konstruktioner i källarvåning. Det kan även förekomma 
sulfidjord i området och den kan behöva grävas upp och 
transporteras bort för deponi. 

Parkeringsbehovet i stadsdelscentrum omfattar både 
boendeparkering och parkering för de verksamheter som 
etablerar sig kring torget. 

Det kan bli en utmaning att få till en bra helhetslösning. 
De förslag som innehåller parkeringslösningar i form av ett 
gemensamt parkeringshus ges ett mervärde i den slutliga 
bedömningen. Den/de byggaktörer som åtar sig att bygga 
parkeringshuset kan dessutom komma att erbjudas en 
option på ett kvarter i en av kommande markanvisnings- 
etapper i Kronandalen.

Parkeringstalet för bostäder i Kronandalen är 7 bil- 
parkeringsplatser/1000 kvm BTA, inklusive besöksparke-
ring. Det är något lägre jämfört med Luleå kommuns  
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parkeringsnorm. Det relativt låga parkeringstalet kan moti-
veras med områdets närhet till Luleå centrum och mycket 
goda kollektivtrafikförbindelser. Men det förutsätter också 
olika former av mobilitetsåtgärder som främjar andra tra-
fikslag än bilen. Exempelvis kan det handla om att erbjuda 
bilpool, cykelpool, enkla system för bokning, laddplatser för 
fordon och information om olika resealternativ, förbättrade 
cykelfaciliteter, (t ex fast luftpump, reparationsrum, laddut-
tag för elcykel), samt goda möjligheter att nyttja kollek-
tivtrafik. Parkeringshuset ska inrymma platser för fordon i 
bilpool. Möjlighet att ladda elfordon ska finnas.

Parkeringstalet för cykel är 25 platser/1000 kvm BTA. 
Parkering för cyklar ska vara enkla att nå, finnas nära entrén 
inom det egna kvarteret, vara väderskyddade och låsbara.

BEHOV AV SAMORDNING
För att alla byggaktörer ska kunna bedriva sina respektive 
byggprojekt på ett effektivt och säkert sätt kommer god 
samordning mellan aktörerna vara av stor vikt. Byggaktör- 
erna ansvarar tillsammans för den samordning som krävs 
för utbyggnad av området. 

En väl fungerande samordning kring logistik och varu-
transporter kring torget är en förutsättning för att vardagen  
i stadsdelscentrum ska fungera. 

Alla fastighetsägare ska bidra till att skapa liv mellan 
husen och ett rent, tryggt och snyggt stadsdelscentrum. 

I Kronandalen kommer byggnationer att pågå inom flera 
etapper samtidigt. Återvinningsmarknaden ska flyttas och 
Origoparken kommer att byggas under de närmaste två-tre 
åren. En förutsättning för byggnationen är att samordning 
mellan byggaktörer och entreprenörer fungerar bra. 

Byggaktörer som erbjuds markanvisning i stadsdels- 
centrum kan behöva samverka kring finansiering och 
utbyggnad av ett gemensamt parkeringshus i kvarteret 
Ullstrumpan. (Parkering, alternativ 3). Parkeringshuset är en 
förutsättning för att lösa bilparkeringsbehovet för bostäder 
och verksamheter i stadsdelscentrum. 

ARBETSMARKNAD 
Kommunen ser gärna att byggarbetsplatsen/byggprojektet 
ger utbildning, praktik och arbete för grupper som har svårt 
att ta sig in och/eller behålla en plats på arbetsmarknaden. 
Insatser inom området får gärna ske i form av samarbete 
med Arbetsmarknadsförvaltningen Luleå kommun och 
Arbetsförmedlingen.
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UTBYGGNAD AV STADSDELSCENTRUM
Tilldelning genom markanvisning för stadsdelscentrum  
beräknas kunna ske senast hösten 2020. Preliminär bygg-
start för etappen beräknas till 2021 och inflyttning under 
åren 2023–2024. 

UNDERLAG
Till denna markanvisning finns följande handlingar 
tillgängliga:
• Detaljplan – Samrådshandling 2020-03-10. Plankarta 

med planbestämmelser (pdf) och planbeskrivning (pdf)
• Illustration Kronandalen (pdf)
• Kvalitets- och gestaltningsprogram (pdf)
• Kronandalen programhandling park (pdf)
• Dagvattenutredning (pdf)
• Markteknisk undersökningsrapport (MUR) (pdf)
• Geoteknisk undersökning (pdf)
• Grönytefaktor Luleå (pdf)

ÖVRIGA UNDERLAG
Utöver ovan nämnda underlag finns även följande underlag 
och styrdokument med bäring på Kronandalen att hämta på 
www.lulea.se.
• Luleå vision 2050
• Fördjupad översiktsplan Kronan, 2004
• Riktlinjer för markanvisning, Luleå kommun, maj 2016

GENOMFÖRDA MARKANVISNINGAR
Idag är marktilldelningsavtal tecknade med tio byggaktörer i 
Kronandalen etapp 1 och 2.
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4. REDOVISNING AV FÖRSLAG

REDOVISNING AV PROJEKTFÖRSLAG
Markanvisningsprocessen följer Luleå kommuns riktlinjer 
för markanvisning. Nedan beskrivs hur inlämning, bedöm-
ning och tilldelning kommer att ske. 

Material att lämna in:
1. Blankett för intresseanmälan (bilaga 1)
Blanketten innehåller namn och kontaktuppgifter till bygg-
aktör, samt en checklista över vilken information och vilka 
dokument som förslaget innehåller. 

OBS! Blanketten ska vara fullständigt ifylld. Alla punkter 
i checklistan måste vara markerade för att det inlämnade 
förslaget ska kunna bedömas. Val av kvarter ska anges. Vid 
val av flera kvarter anges även en önskad rangordning.

2. Beskrivning av byggaktörens projekt
För att förslaget ska kunna bedömas på ett rättvist sätt, 
måste samtliga inlämningskrav och grundkriterier vara 
uppfyllda. Avsnitt 5. ”Inlämningskrav och grundkriterier” 
redovisar vilka slags handlingar som ska lämnas in och vilka 
grundkriterier som ska vara uppfyllda.

Om förslaget helt eller delvis uppfyller kommunens mål 
och ambitioner avseende gestaltning och hållbarhet ger 
detta mervärden vid bedömning av förslaget. Se avsnitt 6. 
”Mervärden i bedömningen”.

UTVÄRDERING OCH BEDÖMNING
• Utvärdering av inlämnade förslag sker gemensamt av en 

grupp tjänstepersoner från Luleå kommun. 
• De inlämnade förslagen bedöms utifrån angivna in-

lämningskrav och grundkriterier (avsnitt 5), samt övriga 
bedömningspunkter som kan ge mervärden (avsnitt 6). 
Dessa faktorer vägs samman i en slutlig bedömning av 
den totala helheten i projektförslaget.

• Efter en första bedömning kommer eventuellt ett urval 
av byggaktörer få möjlighet att träffa bedömningsgruppen 
och föra en dialog kring sitt förslag. 

• Byggaktörer vars förslag bedöms som mest fördelak-
tigt för utvecklingen av Kronandalen utifrån kommunens 
målbild erbjuds teckna markanvisningsavtal.

• Motiveringar till varför en byggaktör tilldelats marken 
samt hur målsättningarna uppfyllts kommer att redovisas 
i framtida information om projektet.
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5. INLÄMNINGSKRAV  
 OCH GRUNDKRITERIER

Ifylld blankett för intresseanmälan. Bilaga 1

Kortfattad beskrivning av de bärande utformnings- 
idéerna i förslaget, antal bostäder, upplåtelseform, 
samt önskemål om kvarter, ange motivering och  
prioriteringsordning.

Max två A4-sidor samt på en situationsplan i skala 1:500.
Förslag på ny bebyggelse redovisas förslagsvis genom 
enkla skisser och volymer. Beskrivning av hur byggna-
dernas placering och volymer relaterar till omgivande 
bebyggelse och landskap (park, gata, torg)

Kortfattad beskrivning av hur byggaktören avser 
uppfylla mål och ambitioner (mervärden) avseende 
gestaltning och hållbarhet för Kronandalen. 

Max. två A4-sidor. 

Redovisning av parkeringslösning för bilar och cyklar.  Max. 1/2 A4-sida. Det är mycket viktigt att varje bygg- 
aktör redovisar en realistisk och detaljerad lösning för 
parkering enligt något av de givna alternativen (sida  
10-11) eller en kombination av dessa. 

Övrig information som är relevant för projektet t.ex. 
referensobjekt eller innovativa idéer som styrker 
projektförslaget. 

Max en A4-sida per referensobjekt och/eller idé.
Referensobjekt och innovativa idéer kan omfatta boende- 
former, digitalisering, mobilitet, parkeringslösningar, 
mötesplatser, återbruk, kontorshotell, samverkan mellan 
områdets olika aktörer etc. 

Kortfattad beskrivning av byggaktörens uppdrags- 
organisation, inklusive arkitekt, landskapsarkitekt,  
genomförande och erfarenhet.

Beskrivningen ska visa att byggaktören har möjlighet 
att genomföra sin projektidé. Organisationen får sedan 
inte förändras utan kommunens skriftliga godkännande. 
Kommunen strävar efter en variation av byggaktörer och 
arkitekter.

Beskrivning av byggaktörens policy/strategier för  
socialt, etiskt och miljömässigt ansvarstagande.

Här avses hela livscykeln för byggprojektet, d.v.s. före, 
under och efter projektets färdigställande.

Beskrivning av byggaktörens ekonomiska kapacitet.

Registreringsbevis.

För att det inlämnade projektförslaget ska vara aktuellt för en fortsatt bedömning 
måste samtliga inlämningskrav och grundkriterier vara uppfyllda. Se nedan.

INLÄMNINGSKRAV
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Bebyggelsen ska ha en traditionell urban form som 
ska bidra till ett tydligt gaturum. En tät, stadsmässig 
bebyggelse eftersträvas. 

Slutna hörn på kvarteren kan minska bullerproblem 
och möjliggöra bostadsrum mot en tyst sida. Kvarte-
rens struktur och disposition ska forma inbjudande och 
trivsamma gårdsmiljöer med möjlighet till inblickar från 
omgivande gator och stråk. Byggnadens planform och 
sektion ska vara anpassad till kvarterets form och befint-
liga marknivåer.

Bostadsentréer ska vara vända mot gata eller torg  
och vara genomgående. Genomgående entréer är dock 
inget krav för kvarteret Eldstaden, då detta kvarter har 
en speciell utformning.

Detta bidrar till variation och liv i gatumiljön, ger bättre 
kontakt med innergården och ger en ökad känsla av 
trygghet i stadsdelskvarteren.

Byggnader ska placeras i gatuliv, d v s. mot fastighets-
gräns intill gata och torg.

Detta bidrar till en tätare, mer sammanhållen gatumiljö 
och ett tydligt offentligt rum. 

Alla kvarter med flerbostadshus ska ha en gård.  
Gårdens utemiljö ska upplevas som lummig med en 
hög andel grönska. För kvarteret Eldstaden kan gård 
anordnas på takterassen.

Detta möjliggör att gårdarna blir trygga mötesplatser för 
t ex lek, vila och aktiviteter för de boende i kvarteret.  
Gården ska ha en god tillgänglighet och upplevas som 
trygg. 

Cykelparkering ska anordnas i direkt anslutning till 
bostaden. 

För att främja hållbara färdsätt och hälsa prioriteras bra 
cykelparkeringar nära entrén inom det egna kvarteret. 
Cykelparkeringar ska vara väderskyddade och låsbara. 

Utrymme för dagvattenhantering och snöupplag ska 
finnas på kvartersmark och bostadsgårdar. 

Gården ska utformas för att ge ekosystemtjänster som 
att klara av ökad nederbörd och tillföra biologiska värden 
som skapar ett bättre klimat på platsen. Några exempel 
på detta är: träd, dränering, fördröjning av dagvatten, 
sedumtak på gårdsbyggnader, etc. Bostadsgården ska 
vara anpassad till platsens natur och topografi. 
Tänkbara lösningar ska redovisas för hur snöhantering 
ska ske inom fastigheten. Platser för snöupplag ska 
anordnas på kvartersmark i anslutning till gångfartsgator. 
Även på gården ska finnas plats för snö.

För ett skapa ett levande torg och gaturum ska lokaler 
för verksamheter inrymmas i bottenvåning mot gata 
och torg, Dessa ska vara avsedda för kommersiellt 
inriktade verksamheter eller för kvarterets egna behov 
av gemensamma lokaler.

Exempel på användning kan vara: tvättstuga, gemen- 
samma samlingslokaler, lokaler för uthyrning till  
småföretagare, föreningar, affärsverksamheter, restau-
rang, café, m.m. Bottenvåningens fasad upplevs som 
transparent och ger en känsla av öppenhet, variation och 
liv för att öka känslan av trygghet i kvarteret.

GRUNDKRITERIER 
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6. MERVÄRDEN  
 I BEDÖMNINGEN

BEDÖMNINGSPUNKT KOMMENTAR / MOTIVERING 

Arkitektur
Arkitekturen ska upplevas som karaktäristisk för  
Kronandalen och Luleå, med anpassning till bland 
annat klimat och lokal variation i arkitektur och  
byggnadskultur. 

Byggnadsvolymer, taklandskap och fasader ska tillsam-
mans bilda en varierad och karaktärsfull komposition. 
Byggnaderna ska samspela med torget och andra när- 
liggande allmänna platser. Det är viktigt att kvarteret 
tillför något och samspelar med torget för att helheten 
ska bli en attraktiv och trivsam samlingspunkt.

Byggmaterial 
Förnyelsebara och återvunna byggmaterial samt  
byggmaterial med låg klimatpåverkan prioriteras. 

Miljömässigt hållbara material ska användas. Vi ser  
gärna att exempelvis trä används som byggmaterial i 
byggnadens stomme och att trä utgör huvuddelen av 
byggnadens fasad. 

Byggnadens fasad
Fasader utformas med varierade material och /eller 
kulörer i förhållande till den närmaste omgivningen.

Fasaden ska vara mer ”stadsmässig” mot gata och torg, 
”mjukare”, ljusare och luftigare mot park eller gård. 
Naturmaterial som t ex. trä och tegel förordas, gärna med 
accentuerande inslag av plåt eller natursten.

Byggnadens tak
Takvolymer varieras i form och höjd, exempelvis med 
takkupor, utsprång och terrasser.

Vi vill ha taklösningar som ger möjlighet till etagelägen-
heter, vindsvåningar, loft, m.m.
Som takmaterial ser vi gärna material som ger funktio-
nella och estetiska kvaliteter, t ex. plåt i bandtäckning  
och även solceller integrerade i taket eller gröna tak/
sedumtak som möjliggör fördröjning av dagvatten.

Byggnadens fönster och balkonger 
En varierad fönstersättning eftersträvas. Balkonger 
utformas helt eller delvis indragna på den sida av 
byggnaden som vetter mot gata och torg.

Med helt eller delvis indragna balkonger menas balkonger 
som inte är påhängda. 
 

Verksamheter i bottenvåning 
Byggnadernas bottenvåningar mot gata och torg är en 
viktig del av det offentliga rummet. Därför är det viktigt 
med en attraktiv utformning av verksamhetslokaler, 
gärna med öppna, glasade fasader, fasadbelysning, 
m.m.

Nedanstående bedömningspunkter behandlar bland annat gestaltning och hållbarhet och har sin 
utgångspunkt i Luleå kommuns målbild för Kronandalen. Vid bedömningen tas hänsyn till i vilken 
grad de inlämnade förslagen bidrar till att målbilden uppfylls. 
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BEDÖMNINGSPUNKT KOMMENTAR

Lägenhetsstorlek
Kronandalen ska kunna erbjuda bostäder för alla,  
oavsett livsmönster och ekonomiska förutsättningar. 
En blandning av upplåtelseformer och lägenhets-
storlekar eftersträvas. I stadsdelscentrum prioriteras 
större lägenheter 2-5 r o k, gärna bostadsrätter. 

Bostäderna i etapp 1 och 2 kommer huvudsakligen att 
utgöras av små hyreslägenheter. För att få en jämnare 
fördelning av upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar 
över området som helhet, prioriteras större lägenheter  
i stadsdelscentrum. 

Bostadsgårdar och mötesplatser
Kronandalen ska vara en trygg och aktiv stadsdel som 
lever alla tider på dygnet. För att uppnå detta efter-
strävas platser där människor kan mötas i vardagen.  
Centrumkvarteren ska utformas så att kvartersmarken 
får en koppling till det offentliga rummet, en multi-
funktionell yta som spiller över på torget.

Mötesplatser för exempelvis lek, rekreation, odling och 
skapande bidrar till detta. Mötesplatser för spontana och 
organiserade möten, på gården eller i bostadshuset, kan  
t ex vara bastu, festlokal, uthyrningsrum, återbruks- eller 
bytesrum, snickarverkstad, träningslokal och liknande.
Att bidra till livet mellan husen genom delaktighet i 
aktiviteter, utsmyckning och konst i stadsdelen skapar 
gemenskap och mervärden för hela stadsdelen.

Mobilitet
Förutsättningen för en stadsdel med lågt bilberoende 
är olika former av mobilitetsmöjligheter. Därför  
premieras res-pooler av olika slag men även innova- 
tiva förslag och idéer som kan minska behovet av 
privat bil.

Detta kan t ex vara olika typer av res-pooler (bilpooler, 
cykelpool med lådcykel och liknande), information om 
olika resealternativ, digitala lösningar och tekniker som 
underlättar val av miljövänlig transporter. 
Andelen elfordon ökar och därför kommer behovet av 
olika laddplatser för elfordon (cykel, bil) växa. 

Energi och resurser
I Kronandalen eftersträvas bostäder med en energi- 
snål utformning och teknik. Utrymme och utrustning 
för fullständig källsortering nära bostaden ses som en 
självklarhet. 

I det innefattas effektiv energi- och resursanvändning  
under byggtiden och byggnadens hela livstid. Bygg- 
aktören kan t ex visa byggnadens energibehov genom att 
uppfylla krav motsvarande SGBC miljöbyggnad silver.  
Innovativa lösningar för egen elproduktion får gärna infö-
ras. Trygga och välutformade utrymmen och utrustning 
för källsortering motiverar boende att källsortera. Det 
finns gärna även en plats för återbruk/återanvändning 
och bytesmöjligheter i anslutning till källsorterings- 
rummet.

Parkeringshus i stadsdelscentrum
Förslag som innehåller ett parkeringshus kommer att 
ges ett mervärde i den slutliga bedömningen. 

Den/de byggaktörer som åtar sig att bygga gemensamt 
parkeringshus erbjuds option till ytterligare  kvarter i en 
av de kommande markanvisningsetapperna.
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7. VILLKOR 
 FÖR ÖVERLÅTELSE/UPPLÅTELSE  
 OCH GENOMFÖRANDE

MARKANVISNINGSAVTAL
När samtliga byggaktörer för stadsdelscentrum har valts ut 
kommer kommunen, tillsammans med respektive aktör, att 
teckna ett markanvisningsavtal med givna förutsättningar 
och villkor.

GENOMFÖRANDE- OCH ÖVERLÅTELSEAVTAL 
När markanvisningsavtalets villkor är uppfyllda tecknar  
kommunen och respektive byggaktör ett genomförande- och 
överlåtelseavtal. Överlåtelseavtalets giltighet kommer att 
villkoras med en byggnadsskyldighet som innebär att det ålig-
ger byggaktören att påbörja byggnation i väsentlig omfattning 
inom det överlåtna området inom två år från tillträdesdagen. 
Det betyder att full lagfart inte kan erhållas innan villkoret är 
uppfyllt. 

FASTIGHETSBILDNING
Kommunen ansvarar för ansökan om lantmäteriförrättning 
och bekostar avstyckning av respektive kvarter. Kostnader 
för eventuella gemensamhetsanläggningar bekostas inte av 
kommunen.

ANSLUTNINGSAVGIFTER
Respektive byggaktör svarar för samtliga anläggnings-  
och anslutningsavgifter. Dessa ska betalas till respektive  
leverantör. Inom området finns teknisk infrastruktur för 
vatten och avlopp, fjärrvärme, el och fiber.

MARKPRIS
Gällande markpris är 1750 kr/kvm BTA, exklusive ytor för 
parkeringsanordningar för bil och cykel. 
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8. TIDPLAN, KONTAKT  
 OCH FRÅGOR

KONTAKT
Kontaktperson för markanvisningen är Daniel Rova,  
projektledare Projekt Kronan, 0920-45 30 00

INLÄMNINGSADRESS
Intresseanmälan märkt ”Kronandalen Stadsdelscentrum” 
ska vara inkommen tillsammans med bilagor sparat på 
USB-minne senast den 22 april 2020 till:

Stadsbyggnadsförvaltningen
Luleå kommun
971 85 LULEÅ

FRÅGOR
Frågor som rör denna markanvisning skickas med e-post  
till markanvisningkronan@lulea.se alternativt via  
e-postformulär på www.lulea.se/markanvisningar. 
Samtliga frågor och svar till dessa kommer därefter att 
publiceras anonymt under FAQ på www.lulea.se/markanvis-
ningar. 

Sista dag att lämna in frågor för att vi ska hinna garantera 
ett svar är den 15 april 2020.

19 mars 2020

Inbjudan till markanvisning

juni 2020

Val av byggaktörer  
och projektförslag

Optionstid

Förberedelser, dialog,  
samverkan

maj 2020

Presentation av förslag 
eventuella intervjuer

september 2020

Tilldelning genom  
markanvisningsavtal

kvartal 2 2021

Våren 2021
Första byggstart 
stadsdelscentrum

22 april 2020

Förslag in från  
byggaktörer

juni-september 2020

Vidareutveckling av förslag och 
dialog med de byggaktörer som 
blivit utvalda

kvartal 1 2021

Marköverlåtelseavtal




