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1. Planens bakgrund, syfte och huvuddrag
Planeringen av Kronan har pågått i många år. Den gällande detaljplanen över området vann 
laga kraft under år 2017, den skapar förutsättningar för bland annat Bostäder, centrumverk-
samhet, parkeringshus, Skola, Idrott och Torg. 

Sedan dess har arbetet med torgets utformning och funktion fördjupats och ett mer ända-
målsenligt förslag har tagits fram. Förslaget innebär en annan form och storlek vilket skapar 
behov av en ändring av gällande detaljplan.

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att pröva förutsättningarna för exploatering och utveck-
ling av nytt stadsdelscentrum inklusive nytt torg. Detaljplanen syftar därför till att justera 
kvartesstrukturen och gaturummen, samt till att säkra lokaler för versksamhet vid torget. 
Dessa två förändringar syftar till att skapa ett levande stadsdelscentrum genom större flöden 
av människors vid torget och stadsdelscentrum.

Under planarbetet ska även möjligheterna att tillskapa två elnätstationer i norra och nordväs-
ta delen av området samt en flytt av befintlig mast utredas. Dessutom behöver detaljplanen 
täcka in ett icke planlagt markområde, ca 100 kvm.

Målet är att området ska få förutsättningar för hållbarhet, stadsmässighet och god arkitektur. 
Med ”stadsmässighet” avses exempelvis kvartersstruktur med halvslutana kvarter, entreér 
mot gatan, en gestaltad miljö, samt tydliga gränser mellan privat mark och offentliga rum. 
Generellt ska bebyggelse i Kronandalen ha karaktären av ”naturstad” med höga ambitioner 
vad gäller hållbart byggande samt kopplingar till omgivande natur- och friluftsområden. 
Vidare ska området ges en utformning som främjar gång- cykel och kollektivtrafik. 

Området planlagt i 2580P-2018/4, planen är inte helt genomförd men den planerade gatu-
strukturen och stora delar av den planerade parken är byggd eller håller på att byggas.   

2. Planområdets läge och areal
Planområdet är beläget centralt i Kronandalen som som ligger strax norr och öster om 
Lulsundsberget, ca 2 km nordost om Luleå centrum. Området avgränsas norrut av Bensby-
vägen, västerut av bebyggelsen vid Logementsvägen. Avgräsningen i söder utgörs av Lul-
sundsberget och Kulturbyn och i öster av gång- och cykelvägen vid Kronanbacken.  

Planområdet är ca 3.8 hektar stort och täcker det i gällande detaljplan utpekade området för 
torg samt de omkringliggande kvarteren (Bostäder och centrumverksamhet samt Bostäder 
centrumverksamhet och parkeringshus) samt ett område för mast och två mindre områden 
med blivande användning för elnätstation och gällande användning natur och skola.

3. Planförfarande och tidplan för planarbetet
Detaljplanen handläggs i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900). Stadsbyggnadsför-
valtningen gör bedömningen att planen ska handläggas enligt standardförfarande eftersom 
förslaget bedöms vara förenligt med översiktplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande. 
Det bedöms inte vara av betydande intresse för allmänheten eller av stor övrig betydelse. Vi-
dare har en bedömning av betydande miljöpåverkan genomförts där det bedömts att sådan 
risk ej förekommer.  

Planavdelningen fick i uppdrag att påbörja Planarbetet i februari 2019 (2019-02-11). Planen är 
tänkt att vara på samråd kvartal 1 2020, granskningen är planerad till kvartal 2 2020, antagan-
det kvartal 3 2020 samt Laga kraft kvartal 3 2020.
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4. Handlingar
Planhandlingar
• Plankarta med bestämmelser och illustration. 

• Planbeskrivning

Plankartan och planbestämmelserna är juridiskt bindande. Planbeskrivningen och illustratio-
nen på plankartan utgör komplement till plankartan och planbestämmelserna, men saknar 
egen rättsverkan.

Övriga handlingar 
Under planarbetet har dessutom följande handlingar upprättats:

• Grundkarta

• Fastighetsförteckning

• Samrådsredogörelse (upprättas efter samrådet)

• Granskningsutlåtande (upprättas efter granskningstiden)

Utredningar och underlag
Denna detaljplan på detaljplanen för ”del av Kronan 1:1, Kronan 1:5  och Logementet 1” 
(PL453_1 / 2580-P2017/21) och dess underliggande utredningar. Denna detaljplan innehåller 
i huvudsak samma regleringar, skillnaden är kvartersstrukturen och mindre justeringar av 
byggnadshöjd.  

5. Tidigare ställningstaganden
Planer

Översiktsplan
I översiktplanen pekas de aktuella delarna av kronanområdet ut som nytt område för bostä-
der och arbetsplatser. Området ska hålla mycket hög kvalite i byggande och utformning av 
stråk och platser ur ett hållbarhetsperspektiv. Området ska ha en hög exploateringsgrad samt 
innehålla en god blandning av boendetyper och funktioner. Det framgår även att det ska fin-
nas miljöer för möten, både inomhus och utomhus. Översiktplanen berör också bland annat 
behovet av sociala mötesplatser och god tillgänglighet till närliggande grönstråk, natur och 
friluftsliv. Planförslaget bedöms överensstämma med intentionerna i översiktsplanen.

Fördjupad Översiktplan
I den fördjupade översiktsplanen antagen 2004-04-26 är större delen av planområdet utpekat 
som ”Område för arbetsplatser, befintligt”. Planförslaget bedöms överensstämma med inten-
tionerna i den fördjupade översiktsplanen.  

Kvalitets- och gestaltningsprogram
Ett Kvalitets- och gestaltningsprogram för Kronandalen antogs av Kommunfullmäktige i 
december 2015. Programmet togs fram som underlag för detaljplanen för ”del av Kronan 1:1, 
Kronan 1:5  och Logementet 1” (PL453_1 / 2580-P2017/21), i syfte att definiera vilka gestalt-
ningsprinciper och kvaliteter som ska lyftas fram i områdets utveckling. Pågående planför-
slag, kommer även att baseras på delar av dess innehåll.
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Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Planen berör eller angränsar område med gällande planer enligt nedan:  
Nr Frm-akt Namn Laga kraft
Pl 453_1 2580P-2018/4 Ändring av detaljplan för del av Kronan 1:1, Kronan 1:5 

och Logementet 1
2017-07-19

Pl 326 2580P-09/3 Detaljplan för del av Kronan. Lulsundsberget, etapp 1 2009-03-26

Kommunala beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-02-11 att ge Stadsbyggnadsnämnden i upp-
drag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för del av Kronan 1:1, Kronandalen stadsdels-
centrum.

Riksintressen

Friluftsliv och rörligt friluftsliv
Planområdet berörs av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt miljöbalken 4 kap 2§, (Norrbot-
tens kust och skärgård) och riksintresse för friluftsliv enligt miljöbalken 3 kap 6§. Riksintres-
set berör ett stort geografiskt område. Kommunens ställningstagande är att peka ut specifika 
platser och områden där friluftsvärdena identifierats som höga. Kronandalen har inte pekats 
ut som ett område med höga värden för kust och skärgård eller friluftsliv.

Totalförsvaret
Kronandalen omfattas av riksintresse för totalförsvaret (MB 3 kap 9 §) med avseende på 
att det ligger inom stoppområde för höga objekt (45 meter) samt inom hinderfritt områdes 
skjutfält. Området är inte längre i militärt bruk och skjutbanorna finns inte längre kvar. De-
taljplanen medger inte bebyggelse högre än 45 meter och riksintresset påverkas därför inte.

Strandskydd
Skurholmsfjärdens stränder omfattas av strandskydd. Generellt strandskydd gäller 100 
meter från strandlinjen enligt miljöbalken 7 kap. 14 §. Detaljplanens gräns ligger mer än 100 
meter från strandlinjen och berörs därför inte av strandskyddsbestämmelserna.

Undersökning av risk för betydande miljöpåverkan
Enligt 6 kap. 11§ Miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning av planer och pro-
gram om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Om så är 
fallet ska en separat miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. 

För att avgöra om det finns risk för att detaljplanens genomförande medför betydande miljö-
påverkan görs en undersökning av risk för betydande miljöpåverkan. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har genomfört en behövsbedömning i samråd med Miljö och 
byggförvaltningen, bedömningen har även samrådits med Länstyrelsen (2019-05-24) som 
delar kommunens uppfattning att det inte finns risk för betydande miljöpåverkan.

Länsstyrelsen nämner dock ett behov av att inför samråd beskriva masten som planeras flyt-
tas, eftersom en flytt kan innebära en olägenhet för människors hälsa.
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6. Detaljplanen
I detta avsnitt redovisas samlat under varje rubrik detaljplanens förutsättningar följt av för-
ändringar och tänkbara konsekvenser.

Markägoförhållanden
Planområdet ligger inom fastigheten Kronan 1:1, marken inom planområdet ägs av Luleå 
kommun. Den mark som planläggs som kvartersmark kommer att säljas till olika byggaktö-
rer efter markanvisning. 

Naturmiljö
Kronanområdet har tidigare utgjort en del av ett sammanhängande naturområde mel-
lan Ormberget, Lulsundet och Björkskatan i norr samt Skurholmen och Bredviken i söder. 
Naturmarkens utbredning minskar i takt med att gällande detaljplan genomförs och de nya 
bostadsområdena byggs. De skogsområden som ingår i eller berörs av gällande detaljplan 
har främst ett allmänt värde som närrekreationsområde. Inga kända förekomster av sällsynta 
eller skyddade arter har identifierats inom planområdet.

Delar av skogen är redan avverkad och planförslaget berör mark som redan är planlagd som 
kvartersmark och parkmark. Därmed antas genomförandet av detta planförslag inte leda till 
annan påverkan på naturmiljön än vad gällande plan medger.

Marken

Geotekniska förhållanden
Öppna och plana markytor inom Kronandalen består generellt av ett översta tunnt lager av 
växt/mullskickt. Följande lager består av grusig och siltig sand ner till drygt två meters djup 
vilket underlagras av morän. I flera av de lägre belägna delarna av Kronandalen, bland annat 
i planområdet, underlagras sand och siltig sand av sulfidjord. I planområdet förekommer 
sulfidjord ovanför grundvattennivå, torkad sulfidjord samt sufidjord 3-5 och 5-7 meter under 
markytan. I planområdet mellan tidigare Studio Kronan och återvinningscentralen förekom-
mer torv i marken och delar av området har fyllts upp.

Genomförda mätningar visar på en grundvattennivå på cirka 1 till 1,5 meter under markytan 
vid de öppna plana ytorna i norr och i väster. I öster vid moränhöjden är grundvattennivån 
något djupare belägen, cirka två meter under markytan. Grundvattenflödet i kronanområdet 
bör, baserat på topografi och jordlagerföljd, vara från sydost mot nordväst. 

Grundvattensänkningar i området i samband med exploatering kan medföra att sulfidjord-
hamnar i aeroba förhållanden med viss försurning som följd. Schaktning inom området kan 
därmed medföra kostsam hantering av sulfidmassor. Byggnader som grundläggs under 
grundvattenytan bör utföras täta. 

Kompletterande geotekniska undersökningar bör utföras inför varje byggprojekt.

Risk för ras och skred
Kommunen ska i sin planering ta ansvar för så kallade långsamma katastrofer, t ex skred och 
översvämningar. Risken för ras och skred inom området bedöms som liten, då marken inom 
området är flack. Omgivande berg och moränhöjder bedöms inte utgöra någon risk. 
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Markradon
Enligt kommunens översiktliga radonriskkarta (Markradonutredning Luleå kommun 1988) 
ligger planområdet inom område med lokala förekomster av högradonmark. Därför bör-
provtagning av markradon utföras inför varje byggprojekt.

Förorenad mark
Den militära verksamheten som tidigare bedrevs i området har orsakat föroreningar vid bl. a 
skjutbanor och garage. Undersökningar av föroreningar i området har gjorts vid flera tillfäl-
len.

I de centrala delarna av undersökningsområdet uppmättes förhöjda halter av nickel i ytliga 
jordmassor, detta har vidare utretts och därefter avskrivits då kompletterande undersökning-
ar inte visade på någon förekomst. 

Vatten

Grundvatten
Grundvattnet strömmar till från höjdpartierna samt bildas i de låglänta områdena. Tillrin-
ning av markvatten och grundvatten bedöms ske från Lulsundsberget i söder och från Kro-
nanbacken och Kronanhöjden i norr. Uppmätta grundvattennivåer varierar mellan ca 0,5-1,5 
m under nuvarande markyta. På de ställen som idag är utfyllda ligger grundvattennivån 
under fyllningen ungefär på samma nivå som den tidigare naturliga markytan. 

En effekt av områdets exploatering blir att antalet diken minskar. Men istället tillkommer 
fler dränerande åtgärder som kan leda till en sänkt grundvattennivå. Utöver dränering av 
området till följd av ledningschakt samt dränering av byggnader kommer fler ytor i området 
hårdgöras. Det medför att en mindre mängd ytvatten kan infiltreras i jorden vilket kommer 
att bidra till en grundvattensänkning.

För att ta reda på hur grundvattennivån i området påverkas av den tänkta exploateringen 
har en bedömning gjorts i samband med en utredning av hur sulfidjordsförekomster i om-
rådet skulle kunna påverkas. Bedömningen utgår ifrån ett maximalt scenario där dränering 
av området sker till en nivå motsvarande 4,5 meter under planerad gata. Bedömningen utgår 
ifrån att markytor som bebyggs hamnar i nivå med planerade gator eller strax över samt att 
källare eller undergrävda parkeringsgarage anläggs i alla kvarter. 

Analysen visar att miljökvalitetsnormer i recipienten för koppar och nickel inte kommer 
överstigas men att miljökvalitetsnormen för zink kommer att tangeras. 

Dagvatten

Marken inom Kronandalen består idag delvis av gröna ytor och naturmark. Hårdgjorda 
ytor förekommer i form av befintliga gator och gårdsytor intill befintliga byggnader och 
anläggningar (Logementet och Återvinningscentralen). Dagvattnet leds via öppna, vegeta-
tionsklädda diken mot norr till breda terrasserade diken (fördröjningsmagasin) strax söder 
om Bensbyvägen. På vägen dit och på plats fördröjs och renas vattnet innan det slutligen når 
recipienten (norra delen av Lulsundskanalen, vid Björkskatafjärden). 

Enligt detaljplanen för ”del av Kronan 1:1, Kronan 1:5  och Logementet 1” (PL453_1 / 2580-
P2017/21) ska dagvattenhanteringen lösas med hjälp av två fördröjningsdammar med tillhö-
rande kanal, samt med dagvattenledningar och befintliga fördröjningsdammar längs med 
Bensbyvägen, systemet är planerat dimensioneras för att klara av ett 20 års regn. 
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I gällande plan redovisas också förutsättningar som innebär att höjdsättningen av området 
ska möjliggöra att ett 100 års regn klaras genom att dagvattnet tar fria vattenvägar längs 
gator och parker i riktning mot recipienten. Gröna tak förespråkas, eftersom att de fungerar 
både som en fördröjare av dagvatten och en förskönare av stadsbilden. Delar av dagvatten-
systemet är redan utbyggd och de resterande delarna är under projektering. 

När dagvattensystemet är fullt utbyggt bedöms dagvattnet från Kronandalen inte medföra 
någon negativ påverkan i jämförelse med läget innan exploateringen. Dagvattensystemets 
reningsförmåga behöver dock följas upp inom ramen för ett vattenkemiskt kontrollprogram 
för att säkerställa att miljökvalitetsnormer för Björkskatafjärden inte överskrids. Bebyggelsen 
som tillkommer vid genomförandet av denna detaljplan kommer att hantera sitt dagvatten i 
befintligt dagvattensystem.   

Kulturmiljö/kulturarv
Kronanområdet har ett militär- och kulturhistoriskt intresse. Byggnader och områdets dis-
position och användning berättar om hur Sveriges försvar fungerade under perioden från 
andra världskriget till kalla krigets slut. Varje byggnad hade sin särpräglade funktion och 
tillsammans bildar bebyggelsen idag en berättelse om verksamheten.

Inom planområdet finns i dagsläget ingen bebyggelse med skyddsvärde. Inga fornlämningar 
finns registrerade inom planområdet. (RAÄ fornsök 2019-04-04).

Landskapsbild och stadsbild 
Kronandalen är i dagsläget planlagt, den gällande planen är dock inte helt genomförd.  

De första bostadsområden som byggdes var Kronanhöjden (2004) och Östra Kronan (2008), 
samt Lulsundsberget (2007-2016). Innan dess var området lågt exploaterat med försvarets 
byggnader anpassade till den omgivande terrängen. Inom kasernområdet inrymdes även 
övningsfält och skjutbanor. De mest framträdande byggnaderna idag är höghusen på Lul-
sundsberget som utgör ett tydligt landmärke.

Enligt detaljplanen för ”del av Kronan 1:1, Kronan 1:5  och Logementet 1” ska den blivande 
stadsbilden i kronadalen karaktäriseras av en tydlig kvartersstruktur och en varierad bebyg-
gelse. Gatunätet ska även fortsättningsvis vara mjukt format med intressanta svängande 
gaturum och utblickar. Gatorna ska vara höjdmässigt väl anpassade till terrängen. I mitten 
av området anläggs en långsträckt park i nord-sydlig riktning som kommer att påminna om 
den öppna dalen. Höjdpartierna med skog ramar in området och avgränsar den bebyggda 
dalen. Ett stadsdelstorg är planlagt att ligga centralt placerat i området. 

I detta planförslag kommer stadsdelstorgets och dess omkringliggande kvarter justeras vad 
gäller storlek, form och kvartersstruktur, förändringarna bedöms i stort inte påverka kronan-
områdets landskaps- eller stadsbild negativt. Inom ett av kvarteren tillåts en byggnad sticka 
upp, 10 våningar motsvarande en nockhöjd på 38 meter över markplan. Blivande byggnad 
kommer att fungera som ett riktmärke och tydligt markera kronanområdets torg centrala 
mötesplats.

Bebyggelse och gestaltning
Denna detaljplan gäller det planerade torget med omkringliggande kvarter, förslagets inne-
bär att storleken, formen och strukturen på torget och några av de omkringliggande kvarte-
ren ändras. 
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Befintlig bebyggelse 

Planområdet är i dagsläget inte bebyggt. Detaljplanen för ”del av Kronan 1:1, Kronan 1:5  och 
Logementet 1” möjliggör byggnation av bostadshus i 4-5 våningar placerade med fasaden i 
gatuliv samt med möjlighet till underbyggda parkeringshus. Kvarteren regleras i huvudsak 
BC- Bostäder och centrumverksamhet samt BCP1 - Bostäder, centrumverksamhet och parke-
ringshus. Mellan Bostadskvarteren finns även ett område planerat för TORG och invid torget 
och bostäderna är mark planlagd som PARK och NATUR.   

Planerad bebyggelse
Huvudsyftet med detta planuppdrag är att pröva förutsättningarna för exploatering av nytt 
stadsdelscentrum samt torg, därför är merparten av regleringarna oförändrade mot under-
liggande plan (2580K-P2017/21). Skillnaden är kvartersstrukturen omkring torget där ett 
mindre kvarter tillkommit och där torgets form förändrats från fyrkantigt till triangulärt. 
Ett utsnitt ur planförslaget redovisas i Figur 2. på nästa sida, och en illustration över möjlig 
bebyggelse och föreslagna kvartersnamn redovisas i Figur 3 på sida 11. 

Byggrätterna regleras med en högsta exploateringsgrad, [Största tillåtna byggnadsarea är 
65 procent av fastighetsarean]. Syftet är att säkerställa en viss storlek på bostadsgårdar för 
utevistelse, samt möjligheter att omhänderta dagvatten inom fastigheten.

Bebyggelsen i kvarteren Filten, Vindskyddet och Kojan regleras som bostäder och centrum-
verksamhet [BC] med nockhöjder på [20] meter närmast Krondalsvägen och [18] meter inne 
i kvarteren. Nockhöjden anger takkonstruktionens högsta del och räknas från medelmarkni-
vån invid byggnaden. Utöver nockhöjden får tekniska anordningar som ventilationsdon och 
hisstoppar anordnas. 

Höjderna är valda i syfte att skapa goda ljusförhållanden. Höjderna ska motsvara max 5 [f3] 
respektive max 4 [f2] våningar. Där parkeringshus byggs är det tänkta våningsantalet max 4 
våningar.  

Takutformningen och taklutning regleras inte i detaljplanen då ett varierat taklandskap är 
önskvärt. Taken bör dock utformas med lutningar som möjliggör goda ljusförhållanden och 
vegetation eller solpaneler. Gröna tak bidrar till fördröjning av dagvatten och är ett trevligt 
inslag i stadsbilden och förespråkas därför. 

Inom hela planområdet regleras även att [utöver angivet våningsantal får vind inredas]. I ett 
antal av de kvarteren som omgärdar torget tillåts endast lokaler för verksamheter och trapp-
hus i bottenvåningarna [f1]. Dessa regeringar syftar till att skapa liv och rörelse i stadsdels-
centrum intill torget.

Kvarteret Eldstaden, som ligger norr om torget tillkommer i och med torgets nya form, här 
tillåts avvikande höjd och annan exploateringsgrad enligt nedan: 

I kvarteret tillåts en byggnadkropp med nockhöjd på [20] meter motsvarande max 5 vå-
ningar [f3] intill krondalsvägen, denna del av kvarteret får bebyggas med en total bruttoarea 
på 2150 kvm [e1]. En byggnadskropp med [38] meters nockhöjd [f5] (motsvarande max 10 
våningar) tillåts i den östra delen kvarteret och får bebyggas med en total bruttoarea av 3200 
kvm [e2].  Mellan de högre byggnadskropparna tillåts en totalhöjd på [5] meter, mtsvarande 
1 våning. Höjden är väl tilltagen i syfte att möjliggöra planterbart bjälklag och innergård för 
de högre byggnadskropparna, inom denna del av kvarteret tillåts en total bruttoarea på 660 
kvadratmeter. 
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10 våningsdelen möjliggör att ca 30 lägenheter inrymmas samt fungerar som en markering 
av torget i kronandalen som helhet. Genomförd skuggstudie visar också att merparten av 
den ökade skuggbildningen sker på de omkringliggande kvarterens tak. Generellt skuggas 
kvarterens innergårdar, dock i huvudsak av sina egna illustrerade byggnader och inte av 10 
våningsvolymen (se skuggstudie i figurerna 3-8). 

Ytan mellan de högre byggrätterna är tänkt att fungera som friyta för kvarteret [f6] samt ska 
även förbindas till TORG/GATA2 med en trappa [f7] (möjlig utformning redovisas i figur 1 
nedan). 
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Den förändrade kvartesstrukturen innebär även att ett område som tidigare var planlagt som 
gata, och ett som kvartesmark nu regleras som park. Vidare också att en tidigare område för 
GATA2 regleras som kvartersmark som inte får bebyggas.

Söder om Krondalsvägen i Kvarteren Ullstrumpan, Raggsockan,  regleras kvartersmarken 
med [BCP1] - Bostäder, centrumverksamhet och parkeringshus. Även här tillåts högre nock-
höjder invid Krondalsvägen och lägre inne i kvarteren. Invid cirkulationsplatsen i kvarteret 
Kängan tillåts en nockhöjd på [24] meter (motsvarande max 6 våningar [f4]) i syfte att tydligt 
markera områdets entré. I kvarteret regleras att Parkeringshus får byggas till en största till-
låtna byggnadsarea på 75 procent av fastighetsarean [e4].

Kvarteren Handsken, Stöveln och Raggsockan närmast cirkulationsplatsen, får en ny struk-
tur med gång och cykelväg [GÅNG] och [CYKEL] genom området. Syftet med gatuområdet 
är att skapa bättre tillgänglighet och genhet till och från torget.       

[Byggnader ska placeras i fastighetsgräns vid GATA 1, GATA 2 och TORG där inget annat 
anges], [entréer ska finnas mot GATA/TORG] och [Balkonger får inte kraga ut över GATA 
och TORG]. Dessa regleringar är generella och gäller för hela planområdet samt görs i syfte 
att främja en god gestaltning och för att skapa liv och rörelse till stadsdelscentrum. I syfte att 
undvika insyn till bostadslägenheter rekommenderas en lägsta sockelhöjd på 0.8 meter där 
bostäder planeras i husensbottenvåning.

Ett sedan tidigare ej planlagt område tas med och planläggs [B1] bostadsparkering, i syfte att 
korrigera så att bestämmelserna stämmer med fastighetsbildningen och intilliggande detalj-
plan. 
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Gestaltning
Ambitionen för Kronandalen är att skapa en varierad och blandad stadsmiljö. En viktig del 
är gestaltningen av gaturummet som bebyggelsen förhåller sig till. Bebyggelse och utemiljö 
ska utformas med goda materialval för att vara hållbara på lång sikt med möjlighet att åldras 
vackert. Trä ska vara ett återkommande material i byggnader. 

Parkeringshus ska utformas med en tilltalande arkitektur med en trygg och attraktiv miljö i 
och intill parkeringshuset. Parkeringshus nära stadsdelscentrum kan med fördel inrymma 
verksamheter i bottenvåning. 

Den nya kvartersstrukturen omkring torget skapar en tydligare koppling mellan torg och 
park, vilket skapar större flöden genom torget. Utformningen av byggnader och kvarter reg-
leras inte i detalj i planförslaget. Kvalitets- och gestaltningsprogrammet ger viktiga ledtrådar 
för utformning och gestaltning av Kronadalen. 

Viktiga värden som önskas uppnås, men som inte regleras i detaljplanen, hanteras i dialogen 
med byggherrarna och säkerställs i samband med markanvisningsprocessen.

Skuggstudie
En skuggstudie har genomförts på antagna illustrerade utformningen i figur 3, studien be-
skrivs nedan:  

I och med att planförslaget innehåller ett nytt kvarter med en fem vånings och en tio vånings-
del så kommer skuggbildningen att förändras. Mellan de höga byggnadskropparna finns 
kvarterets friyta. Gården är solbelyst mitt på dagen och skuggas på morgonen och kvällen 
(20 juni). 

Merparten av skuggorna som bildas på grund av tio våningsvolymen infaller i kvarteret 
i nordväst där parkeringshus föreslås byggas. I övrigt skuggas omkringliggande kvarter 
i huvudsak av dess respektive interna byggnader och i huvudsak på fasad och tak av tio 
våningsvolymen. Detsamma gäller under både vår och höstdagjämningen. På nästa sida i 
Figur 4-6 visas skuggbildningen under sommarsolståndet och i Figur 7-9 nedan redovisas 
vårdagjämningen.  Torgytan har goda möjligheter för solinstrålning på sommarhalvåret och 
vinterhalvåret.

Friytor
I samband med den markanvisningsprocess där kommunen anvisar mark för bostadsbyg-
gande ställs krav på gårdarnas funktion och utformning. Detta är nödvändigt för att säker-
ställa en viss andel grönyta i utomhusmiljön och skapa ekologiskt effektiva och tilltalande 
utemiljöer i staden. Bostadsgårdarna ska utformas så att de bidrar till trivsamma utemiljöer 
för människor. De ska också ha förmåga att fördröja dagvatten och dämpa effekten av nega-
tiva klimatförändringar (ökad nederbörd).

I Luleå kommuns grönplan framförs att kronandalen bör utvecklas med stöd för biologisk 
mångfald och pollinering, med grund i detta förespråkas gröna innergårdar med möjlighet 
till egen odling. Ambitionerna beskrivs mer ingående nedan:

Ambitionen är att gårdarna ska fungera som mötesplatser som ska vara öppna för alla och 
inte upplevas som privata. Alla kvarter ska ha gårdar som främjar möten, lek och samvaro. 
Gårdarna ska utformas med en god tillgänglighet och utemiljön ska vara inspirerande och 
locka till aktivitet samt gärna ge möjlighet till egen odling. På gården ska gemensamma och 
enskilda uteplatser anordnas, liksom lekplatser anpassade för mindre barn. 
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Figur 7. Skuggstudie, 21 mars 06:00. PE, 2020. Figur 8. Skuggstudie, 21 mars 12:00. PE, 2020. 

Figur 9. Skuggstudie, 21 mars 18:00. PE, 2020. 

Figur 4. Skuggstudie, 20 juni 06:00. PE, 2020. Figur 5. Skuggstudie, 20 juni 12:00. PE, 2020 

Figur 6. Skuggstudie, 20 juni 18:00. PE, 2020 
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Bostadsgårdarna utformas med intima mått. Gården ska helst ligga i höjd med omgivande 
gator, men kan behöva höjas upp om underbyggda garage ska anläggas. Gården ska kunna 
nås både genom öppningar i bebyggelsen mot gångfartsgata eller via genomgående entréer. 
Upphöjda gårdar nås via trappor och ramper för god fysisk tillgänglighet. Friytor på kvarter-
smark, både privata och offentliga, bör ha lummiga planteringar, vackra markbeläggningar 
och lekutrustning av hög kvalitet.

Kvarteret Eldstaden intill torget är planerat att ha en upphöjd gård, placerad ovanpå bot-
tenvåningen mellan de två högre byggnadsvolymerna. Gården ska anslutas mot TORG eller 
mot GATA 2 med en trappa för både tillgänglighet och för vistelse [f7]. 

Pågående plan redovisar område för torg, platsen är tänkt att fungera som en naturlig mötes-
plats och goda kopplingar mot ikringliggande gatu- och grönstråk är tänkt att skapa natur-
liga flöden genom området och bidra till ett levande centrum.

Offentlig och kommersiell service
Inom angränsande stadsdelar finns ett antal förskolor och skolor. På Hertsön finns två 
förskolor och en skola år 1-9. På Skurholmen finns en förskola samt en låg- och mellansta-
dieskola. En ny skola, Tallkronanskolan, med kapacitet för 500 elever från förskoleklass till 
årskurs 6 är nyligen uppförd på Kronan.

Idag finns det två förskolor inom Kronanområdet; Spira förskola och Tallrotens förskola. 
När Kronandalen är fullt utbyggd kommer det att finnas behov av ytterligare två förskolor i 
området. 

En ny förskola med 6-8 avdelningar är planerad i närområdet och en pågående detaljplan 
för Kronanvägen föreslår byggrätt till ännu en ny förskola. Ett vård och omsorgsboende är 
under uppbyggnad i de centrala delarna av Kronandalen. 

I dag finns ett cafe i den angränsande kulturbyn, men i övrigt finns ingen kommersiell 
service. Tanken är att det föreslagna torget ska fungera som ett stadsdelscentrum för både 
Lulsundet och Kronanområdet. Byggnaderna runt torget planläggs så att exempelvis livs-
medelsbutiker och restauranger möjliggörs. 

Trafik 

Gatunät
Kronandalens planerade gatunät är finmaskigt med gator i olika storlek och karaktär. Stora 
delar av gatunätet är idag utbyggt och planområdet ligger i anslutning till huvudgata och 
gångfartsområde. Generellt har gatorna i området utformats för att hålla nere hastigheter 
och vara trygga färdvägar för fotgängare. Trafikslag är planerat att prioriteras i ordningen: 
gång, cykel, buss och sist bil. Denna detaljplan innebär justeringar av den tidigare planerade 
gatustrukturen.  

De största gatorna regleras som Gata1 huvudgata. Vad gäller gångfartsgator så ges de be-
teckningen Gata2 lokalgata. Huvudgatorna utformas med längsgående cykelvägar. Gång-
fartsgatorna har inte uppdelade gång- och cykelbanor, utan där ska alla trafikslag samsas 
i samma gaturum. Dessa gator utformas främst för gående och för lekande barn medan de 
ändå görs körbara för att de boende i kvarteret vid behov ska kunna angöra med bil direkt 
till entrén. Utformningen ska bidra till en naturlig fartbegränsning och hastigheter begränsas 
till gångfart. 
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Centralt i planområdet ligger stadsdelstorget, dess utforming blir triangulär och mindre än 
i tidigare underlag (TORG). Dess utformning har sedan gällande plan togs fram bearbetats, 
den nya utformningen skapar bättre sollägen för verksamheter i bottenplan, bättre siktlinjer 
och koppling mot de omkringliggande parkerna och kvarteren samt bättre föruttsättning för 
vistelse och mänskliga flöden.  

Torgets utformning innebär att en remsa som är planlagd som kvartersmark och en yta som 
är planlagd som allmän plats- park nu regleras som park [PARK]. Vidare innebär den nya 
utformningen att den sammanlagda ytan för torg blir mindre och att Gata2 utökas. I kvarteret 
Vindskyddet, tillägs ett tidigare Gata2 område till kvartersmarken och regleras istället med 
prickmark, syftet är dock fortsatt att en väg ska finnas. 

Gång- och cykeltrafik
Kronandalen generellt samt planområdet ska vara gång och cykelvänligt. Det ska vara lätt att 
färdas till, från och genom området. Det ska vara enkelt att nå olika målpunkter och det ska 
kännas naturligt att välja att gå eller cykla framför att åka bil.   

Kvarteret som ligger i anslutning till cirkulationsplatsen får en ny struktur. En ny gång och 
cykelväg [GÅNG] och [CYKEL] planeras sträcka sig genom kvarteret. Gång och cykelvägen 
tillkommer i syfte att säkra en gen passage mot torget. Ett bredare syfte med gång och cykel-
vägen är att möjliggöra för ledningsägares åtkomst till befintlig mast som ligger i anslutning 
till området, från gång och cykelvägen är marken prickad fram till masten i syfte att hindra 
bebyggelse och säkra tillgängligheten till masten [Marken får inte förses med byggnad].

Biltrafik
Den planerade bebyggelsen i Kronandalen kommer enligt en tidigare genomförd trafikana-
lys att generera ca 10 000 fordonsrörelser per dygn. Den stora merparten av dessa alstras av 
de boende inom området. 

I dagsläget är en stor del av trafiken i Kronandalen genomfartstrafik. När den planerade 
Kronanvägen byggs, kommer en stor del av denna genomfartstrafik att flyttas ut ur Kronan-
dalen. 

Detaljplanen bedöms inte märkbart förändra trafikflödet och vidare utredningar än de redan 
genomförda bedöms därmed inte vara nödvändiga. 

Kollektivtrafik
Idag trafikeras området med två lokalbusslinjer, linje 6 och linje 8. Båda linjerna går genom 
Kronandalen, hållplatser finns på Lulsundsberget, vid Regementsvägen och i Kulturbyn. 
Bensbyvägen trafikeras av lokalbusslinje 2 och av linje 223 från Länstrafiken. Lokalbusslinje 3 
går Lulsundet och trafikerar Bensbyvägen söder om korsningen med Logementsgatan. Håll-
platsers lägen och linjesträckningarna är tänka att förändras i och med den gällande planens 
genomförande. 

Målet kring kollektivtrafiken i gällande plan är tiominuterstrafik, linje 6 är även planerad att 
trafikeras med elbussar. Det kommer således finnas goda möjligheter att resa kollektivt till 
och från planområdet.  

Parkering
Parkeringsplatser för boende och verksamheter ska samlas i gemensamma parkeringshus el-
ler i underbyggda parkeringsgarage. 
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Huvudsyftet är att de kvarter som regleras BC ska ha möjlighet att skapa underbyggda bo-
stadsparkeringar, de kvarter som regleras BCP1 är tänkta att även inrymma parkeringar för 
centrumverksamhet. Markparkeringar ska undvikas, med undantag för ett antal platser intill 
kvarteret innehållande livsmedelsbutik. Markparkering för bilar på kvartersmark ska i övrigt 
endast finnas för funktionsnedsatta personer med parkeringstillstånd. Längs huvudgatorna i 
kronandalen har det planerats för ett antal platser för korttidsparkering, tänkta till besökare 
av allmänna platser, parker olika verksamheter och liknande.

Parkeringstal för bil på 0,7 bilplatser per bostad inklusive besöksparkering (7 bilplatser / 
1000 m2 BTA). Det är något lägre jämfört med Luleå kommuns parkeringsnorm från 2016. 
Där anges ett p-tal på 0,9 bilplatser per bostad (9 bilplatser/1000 m2 BTA) för flerbostadshus, 
inklusive besöksparkering.   

Parkeringstalet inkluderar inte platser för korttidsparkering längs gatan.

Ett lägre parkeringstal i Kronandalen motiveras med ambitionen att främja andra transport-
sätt än bil genom vissa åtgärder som minskar behovet av egen bil. Exempel på sådana åtgär-
der är: olika typer av respooler med miljöfordon, avtal om bilpooler för boende, enkla sys-
tem för bokning, laddplatser för fordon och information om olika resealternativ, förbättrade 
cykelfaciliteter, (t ex fast luftpump, reparationsrum, ladduttag för elcykel), täta turer med 
kollektivtrafik. 

I de kvarter som regleras BC, kan parkeringsar för bostadsändamål anordnas och i de kvar-
teren som är reglerade BCP1 är tanken att parkering för både bostäder och andra ändamål 
kan uppföras. En uppskattning av parkeringsbehovet med utgångspunkten att kvareret 
Ullstrumpan byggs som parkeringshus har genomförts, resultatet visar att behov av ca: 390 
parkeringar för bostäder och ca 180 för besökare till centrumverksamhet. Beräkningen är 
genomförd med parkeringstalen: 7 platser per 1000 kvm för bostäder samt 34 platser (p-tal 
för restaurang enligt Luleå kommuns parkeringsnorm) per 1000 kvadratmeter för Centrum-
verksamhet.       

Underbyggda parkeringsgarage kan bli kostsamt på grund av förekomsten av sulfidjord, en 
lösning med ett parkeringshus som löser parkeringsbehoven är därmed önskvärt, byggna-
tion av parkeringshus förespråkas därför i kvarteret Ullstrumpan. 

Parkeringsplatser för cyklar ska anordnas inom varje fastighet, så nära bostaden som möjligt. 
Cykelparkeringar ska vara väderskyddade och det ska finnas möjlighet att låsa fast sin cykel. 
Parkeringstalet för cykel är 2,5 platser per bostad (minimital).

Angöring/varumottag/utfarter
Angöringen till  området sker norrifrån via Bensbyvägen och söderifrån via Krondalsvägen. 
Varummottagning ska där det är möjligt inte ske via huvudgata. 

Transporter av farligt gods och andra riskfaktorer 

Svartövägen är rekommenderad väg för farligt gods, samt av riksintresse för kommunikatio-
ner. Planförslaget bedöms dock varken påverkas eller påverka riksintresset.

Trafikbuller
Enligt förordningen för buller från spårtrafik och vägar gäller följande riktvärden vid bostä-
der.
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Utomhus vid fasad 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå*
Utomhus vid fasad (om mindre än 35 kvm) 65 dB(A) ekvivalent ljudnivå*
Utomhus vid uteplats 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå
Utomhus vid uteplats i anslutning till bostad 70 dB(A) maximal ljudnivå**

* Om 60 dB(A) ändå överskrids bör minst hälften av alla bostadsrum i en bostad vara vända mot en 
sida där 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och där 70 dB(A) maximal ljudnivå 
inte överskrids under nattid kl. 22.00–06.00. ** Om 70 dB(A) ändå överskrids bör nivån inte överskri-
das med mer än 10 dB och max 5 gånger pertimme under dagtid kl. 06.00-22.00.

Tidigare utförd bullerutredning visar att vissa hörnlägenheter kan vara svåra att bygga inom 
kraven för genomgående lägenheter med tyst sida. I sådana lägen föreslås därför mindre 
lägenheter eftersom att dessa har andra bullerkrav. Detta hanteras i pågående plan enligt 
nedan. 
Bostäder ska utformas så att minst hälften av bostadsrummen placeras mot en sida där 60 
dB(A) ekvivalent ljudnivå och 70 dB(A) maximal ljudnivå (nattetid) inte överskrids, därför 
regleras lägenhetsutformningen enligt, bestämmelsen [minst hälften av bostadsrummen i 
varje lägenhet ska orienteras mot en ljuddämpad sida]. I delar av området kan det enligt 
tidigare utredning (baserad på gamla kvartersstrukturen) blir svårt att klara 60 dB(A), i dessa 
lägen föreslås enkelsidiga lägenehet då de tillåts i lägen upp till 65 dB(A) detta regleras med 
planbestämmelse [Enkelsidiga lägenheter mot GATA 1 ska vara mindre än 35 kvm. Där 
beräknade bullernivåer vid fasad överskrider gällande riktvärden får inte enkelsidiga 
lägenheter anordnas]. I figur 8 på nästa sida redovisas fasadbuller från tidigare genomförd 
bullerutredning baserad på den gamla kvartersstrukturen. 

Bullerutredningen planeras att uppdateras, och bullernivåer vidare utredas under planpro-
cessen.    

MKN, Luftkvalitet
När gällande detaljplan för kronanområdet togs fram undersöktes den kommande exploate-
ringen påverkan på luftkvalité baserad på värden från trafikanalys. 

Genomförande av gällande plan kommer att leda till förändrade trafikflöden genom Kronan-
dalen. En beräkning av förväntade halter av luftföroreningar med utgångspunkt från den fö-

Figur 8. Fasadbuller, problematiska lägen för enkelsidiga lägenheter. Ramböll, 2016
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reslaga gatustrukturen för prognosåret 2030 (PM Luftkvalitet Kronandalen). Beräkningarna 
har gjorts för kväveoxid och partiklar. Resultatet visar att alla de beräknade föroreningshal-
terna ligger under miljökvalitetsnormerna.

Konsekvenserna av detaljplanens genomförande bedöms inte medföra att miljökvalitetsnor-
mer för utomhusluft överskrids. Gaturummen utformas med 19-20 meters bredd (avstånd 
mellan byggnader). De breda gatorna möjliggör för en god ventilation. 

MKN, Vattenförekomster
Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster Ramdirektivet för vatten från år 2000 reglerar 
hur våra vattenförekomster ska uppnå god status, såväl ekologisk som vattenkemisk. 

Bedömningen av vattenförekomsternas status sker utifrån miljökvalitetsnormerna, som ut-
trycker den kvalitet en viss vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. (Se http://www.viss.
lansstyrelsen.se/)

Genom så kallad ”trög” dagvattenhantering med fördröjning, översilningsytor och infil-
tration kan dagvattnets föroreningsinnehåll till recipienten reduceras. Detta förutsätter att 
dagvattenanläggningarna byggs på ett sådant sätt att föroreningar kan brytas ner eller om-
händertas lokalt.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Bebyggelsen i planområdet ansluts till de nya vatten- och avloppsledningar som byggt för 
att försörja den nya bebyggelsen i kronandalen. Nya spillvattensystem ska endast avleda 
spillvatten från hushåll och övriga verksamheter. Husgrundsdränering får inte anslutas till 
spillvattensystemen.

Dagvatten
I gällande detaljplan hanteras dagvatten i ett öppet vattensystem med två större dammar 
som förbinds med varandra genom en kanal. Vatten mellan de två dammarna leds genom 
kanalen från den övre dammen (i Origoparken) till den nedre dammen (i Träffparken). Sys-
temet är tänkt att fördröja och rena via sedimentering. 

Fördröjning av dagvatten kan ske genom att begränsa andelen hårdgjord yta inom kvarteret. 
Byggaktören är ansvarig för att markens lutning inom kvarteret medger en fungerande dag-
vattenlösning. Gator och gårdar ska utformas så att dagvatten kan ledas bort och inte riskera 
att stängas inne och orsaka översvämning på lågt belägna platser. Möjligheten att bidra till 
fördröjning av dagvatten genom gröna tak förordas. En mer ingående beskrivning planerade 
dagvattenlösningar finns redovisad i avsnittet ”Vatten”.

Värmeförsörjning
Uppvärmning av nya byggnader sker genom anslutning till det kommunala fjärrvärmenätet. 
I Kronandalen eftersträvas bostäder med en energisnål utformning och teknik. Alla hus bör 
ha ett bra klimatskal och vara lågenergihus. Husen ansluts i första hand till fjärrvärme och 
har ett vattenburet system samt gärna en egen elproduktion med solceller. Husens energi-
användning bör dokumenteras. För inomhusklimatet bör yttre skuggning prioriteras före 
system för kyla som ska undvikas.
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El/Tele/IT
Ny bebyggelse kan anslutas till befintligt el-, tele- och fibernät.

Nätstationer ska i största möjliga mån byggas in i parkeringshus. Där det inte är möjligt får 
nätstationer en tillfällig placering för att senare flyttas till ett permanent läge eller byggas in 
i parkeringshus. Två lägen för elnätstationer (E1) är markerade i plankartan (se försättsblad). 
En 10 kV elledning följer Lulsundsbergets östra sluttning och passerar över föreslagen kvar-
tersmark. Ledningen behöver flyttas för att möjliggöra den planerade kvartersstrukturen i 
planområdets södra del. Luleå Energi är ledningsägare och ombesörjer ledningsflytten. 

Vid foten av Lulsundsbergets östra sluttning i anslutning till planområdet finns en radiomast 
som används för radio och TV-utsändningar, för radiolänk samt mobiltelefoni. Masten och 
dess teknikbodar ligger väl synlig från det föreslagna torget. 

Mastens läge utgör ett oönskat inslag i landskapsbilden, därför har en flytt utretts. Efter kom-
munikation med mastägare och operatörer med teknik i masten visade det sig att masten var 
möjlig att flytta men bara inom ett begränsat område. En lösning som förespråkas är att med 
växtlighet försöka dämpa intrycket.

Tidigare utredningar angående om masten innebär en risk för människors hälsa och miljön, 
har visat att tekniken som finns inom masten inte innebär någon risk för de blivande närbo-
endes hälsa eller säkerhet. 

Avfallshantering
Avfallshantering ska ske inom kvartersmark enligt Luleå kommuns föreskrifter.

7. Konsekvenser 
Tillgänglighet
Möjligheterna att färdas till och från Kronanområdet till fots och på cykel samt för skidåkare, 
begränsas av Lulsundsbergets branta sluttningar. De omgivande större vägarna - Bensby-
vägen, Svartövägen och Kronbacksvägen - utgör också betydande barriärer. Vid genomför-
andet av de planerade vägarna och gatorna samt vid byggandet enligt detaljplan ska det 
tas hänsyn till områdets karaktär beträffande godtagbara lutningar. Det tidigare planerade 
gatunätet skapar god tillgänglighet till området samt tillgänglighet till andra områden och 
är planerat i enlighet med områdets lutning. Denna detaljplan innebär mindre justeringar av 
gatunätet, och kommer att genomföras enligt samma tillgänglighetsprinciper.  

Byggnader ska utformas så att de är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga. Plan- och bygglagen gäller för att säkerställa att en god 
tillgänglighet uppnås, både för omgivande mark och inom byggnaden. Tillgängligheten 
prövas i detalj vid bygglov och tekniskt samråd. Parkeringsplatser samt angöring nära varje 
byggnads huvudentré ska anordnas för funktionsnedsatta.

Planområdet och dess centrala läge i gatunätet skapar god tillgänglighet, förändringarna 
som planförslaget innehåller bedöms exempelvis skapa bättre tillgänglighet till torget i rikt-
ning från parkerna.    



20

Sociala frågor
Exploateringen av området med detta planförslag främjar samtliga av de tre hållbarhets-
delarna. Detta eftersom de gällande plan och planförslaget möjliggör en mix av funktioner, 
bostäder, verksamheter och  upplåtelseformer. God tillgänglighet till park och narturområ-
den för rekreation samt till service, i kombination med god transportinfrastruktur vad gäller 
kollektivtrafik, GC-trafik och biltrafik. 

De relativt täta gatunätet och byggnader med fasad mot gatan skapar en sorts naturlig upp-
sikt över gaturummet, som i kombination med belysning och mänskliga flöden under dyg-
nets alla timmar antas vara stadsliv och kan argumenteras att skapa trygghet. En stor del av 
syftet i stort med utbyggnationen av Kronanområdet är tanken att en ska kunna bo i området 
oavsett ålder och socioekonomi vilket aktualiseras genom tillgång till service som skola, olika 
typer av boende, serviceboende, god tillgänglighet till olika transportsätt och så vidare.

8. Detaljplanens genomförande
Organisatoriska frågor

Genomförandetid
Genomförandetiden för detaljplanen föreslås bli 15 år. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark. Respektive byggherre ansvarar för utbygg-
nad av den egna fastigheten.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsbildning
Detaljplanen utgör underlag för de fastighetsrättsliga åtgärder som är en förutsättning för-
planens genomförande. 

Nya fastigheter kommer att styckas av från stamfastigheten Kronan 1:1. Kommunen ansvarar 
för ansökan om nödvändig fastighetsbildning för genomförande av kommande marköverlå-
telser. Kommunen står för kostnader avseende avstyckning av kvartersmark.

Kvartersmarken inom planområdet överlåts genom försäljning till byggaktörerna. I sam-
bandmed överlåtelse av kvartersmark genomförs avstyckning för att bilda nya fastigheter. 
Fastigheten Kronan 1:1 kommer efter detaljplanens genomförande endast att bestå av all-
männa platser (gator, park, torg).

Gemensamhetsanläggningar och servitut
För vissa kvarter kommer det att krävas fastighetssamverkan för att anlägga och förvalta ge-
mensamma funktioner såsom innergårdar och gemensamma parkeringshus. Upprättande av 
gemensamhetsanläggning genomförs av lantmäterimyndigheten. Det är byggaktörerna och 
fastighetsägarna som ansvarar för att initiera och etablera gemensamhetsanläggningarna.

Fastighetens slutliga ägare ska ansvara för förvaltningen av de gemensamma anläggning-
arna. Byggaktören står för kostnader för upprättande av gemensamhetsanläggningar.
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Ekonomiska frågor

Planekonomi 
Kommunen är huvudman för anläggningar på allmän plats. Byggherren är ekonomiskt an-
svarig för genomförandet av detaljplanen på kvartersmark. Där ingår även avgift för bygglov 
och lantmäteriförättningar, samt lagfart, el, VA-anslutningsavgift, m.m. enligt gällande taxor. 

Gällande detaljplanens genomförande innebär ökade kostnader för Luleå kommun i form 
av investeringar för allmänna anläggningar och allmänna platser, d.v.s. gator, torg, park, 
samt ledningsnät. Däremot bedöms planförslaget inte skapa större kostader för kommunen i 
jämförelse med gällande plan.

Kommunens investeringar finansieras av försäljning av kommunens mark till byggherrarna.

Markanvisning 
Kommunens tilldelning av kvarter till byggaktörer sker genom en markanvisningsprocess.
Denna process styr genomförandet av bebyggelse för bostäder, parkeringshus och i vissa 
delar lokaler för offentlig och kommersiell service.

Utveckling och gestaltning av av de olika utbyggnadsetapperna styrs genom markanvis-
ningsavtal mellan kommun och byggaktörer. Markanvisningsavtalet föreskriver villkor och 
förutsättningar för utbyggnad. Där regleras bland annat ansvar och åtaganden för dagvatten-
lösningar, åtgärder för att minska bullerstörningar och gemensamma lösningar såsom parke-
ringshus och kvartersgator.

Överenskommelser om utformning och gestaltning av ny bebyggelse träffas mellan kom-
munen och byggaktören och följer med som bilaga till markanvisningsavtalet. Genom dessa 
överenskommelser säkerställs ambitionsnivån för exploateringen avseende gestaltning och 
hållbarhet. Där regleras till exempel utformning av bostadsgårdar med öppna dagvatten-
lösningar, trädplantering, gröna tak på komplementbyggnader, gemensamma funktioner, 
bilpooler, cykelparkeringar, och så vidare. Byggaktören ansvarar för att gällande lagar och 
förordningar avseende tillgänglighet följs. Detta säkerställs i bygglovskedet. I markanvis-
ningsavtalet ställer kommunen krav på en certifierad sakkunnig inom tillgänglighet.

Tekniska frågor
Varje byggaktör ansvarar för eventuella kompletterande utredningar som kan vara nödvän-
diga för att detaljplanen ska kunna genomföras. Det kan till exempel handla om fördjupade   
geotekniska undersökningar eller markradonmätningar.

Byggaktören ska kontakta berörda ledningsägare i god tid. Utsättning av befintliga kablar 
ska begäras innan schaktarbeten påbörjas. Befintliga anläggningar ska vara tillgängliga för 
ledningsägaren under byggtiden.

Om marken måste avvattnas för att kunna bebyggas krävs tillstånd till markavvattning enligt 
miljöbalken. Ansökan om tillstånd till markavvattning prövas av länsstyrelsen, om den inte 
ska prövas av mark- och miljödomstolen enligt lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser 
om vattenverksamhet.

Kommunen, eller kommunala bolag som har verksamhet i området, ansvarar för eventuella 
kostnader för sanering av markföroreningar inom området till den nivå som krävs för m 
kens planerade användning.
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9. Medverkande i projektet 
Detaljplanen har tagits fram av stadsbyggnadsförvaltningen i samarbete med andra kommu-
nala förvaltningar.

Befinltiga utredningar togs fram i samband med processen för gällande plan, 2580P-2018/4. 
Volymstudier på kvarteren runt torget, mastutredning och programmering av torget och 
parker har genomförs av Projektengagemang PE. 

Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering 2020-03-03
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