
Frågor & svar    2022-10-26 
 
Fråga: Hur regleras den köpeskillingen för byggrätterna. Enligt bygglov, 
tävlingsförslagets volym eller detaljplanens maximala byggrätt? 
 
Svar: Planeras det radhus är priset per enhet 
 

 
 
  
Fråga: Vi är intresserade av alla kvarter. Vi avser att lämna ett samlat dokument. 
Är vi begränsade till antalet sidor för den sammanlagda inlämningen eller är 
begräsningen i antal sidor per kvarter? 
 
Svar: Ingen begränsning i sidor, dock i storlek på fil, max 100 MB. Lämna per 
kvarter om ni avser att lämna på alla. 
 
Fråga: Enligt Ska-krav anges format A4. Avser det dokumentformat eller 
begräsning av innehåll? Är t ex en A3 ok istället för 2 A4 
 
Svar: Det är begränsning av innehåll. A3 är ok om det är samma innehåll som ryms 
på A4 
 
Fråga: En situationsplan i ska 1:500 är svår att rymma på A4 eller A3. Är det möjligt 
att antingen dela upp situationsplan (kartersvis) eller välja ett större format som 
A1 för situationsplanen? 
 
Svar: Ni kan välja större format, dock får filen vara max 100 MB. Ni kan också 
lämna in kvartersvis. 
 
Fråga: I prospektet anges fastighetsarea för Termosen till 10 660 kvm. Vid en 
mätning i tillhandahållen primärkarta får jag det till 3944 kvm. Är det någon mer 
yta som tillhör termosen som inte framgår av underlaget? 
 
Svar: Det har blivit fel i under laget. Rätt är: 
Kåsan 3 698 kvm 
Termosen  3 944 kvm 



Ryggsäcken  3 225 kvm 
Vandraren 2 148 kvm 

 
 
Fråga: Jag undrar om hur mycket BTA får man bygga på varje kvarter. Siffran finns 
inte på situationsplan och verkar inte stämma i markanvisningens inbjudan 
(bifogat bild) Får man bygga 3 gånger mer BTA i Kåsan än i Ryggsäcken? 
 
 
 
Svar:  
  

Kvarter Fastighetsarea (m2) Tillåten BYA enligt 
detaljplan (alltså ej 
BTA) 
  

Hösta tillåtna 
nockhöjd från 
marknivå 

Kåsan (BC) 3698 2404 18 m 
Termosen (endast 
radhus) 

3944 3944  12 m 

Ryggsäcken (BC) 3225 2096 18 m 
Vandraren (P-hus) Omfattas av beslut att upprätta en ny detaljplan taget av KSAU igår. 

  
 
 
Fråga: Vi saknar fullständig plankarta med beteckning och teckenförklaring i pdf 
och dwg. 
 
Svar: Plankarta finns här i pdf https://www.kronanlulea.se/bygg-pa-
kronan/markanvisning-ostra-entren/ och här i dwg: https://www.lulea.se/boende-
-miljo/bostader-och-bostadsomraden/mark-och-
exploatering/markanvisningar/markanvisning-kronandalen-ostra-entren-del-
1.html 
  
Fråga: Hur förhåller vi oss till siffrorna/kvarter som står på sidan 9 i inbjudan? 
Svar: Det har blivit fel där.  
  

Kvarter Fastighetsarea (m2) Tillåten BYA enligt 
detaljplan (alltså ej 
BTA) 
  

Hösta tillåtna 
nockhöjd från 
marknivå 

Kåsan (BC) 3698 2404 18 m 
Termosen (endast 
radhus) 

3944 3944  12 m 

Ryggsäcken (BC) 3225 2096 18 m 
Vandraren (P-hus) Omfattas av beslut att upprätta en ny detaljplan taget av KSAU igår. 



  
 
Kåsan 3 698 kvm 
Termosen  3 944 kvm 
Ryggsäcken  3 225 kvm 
Vandraren 2 148 kvm 

 
 
Fråga: Enligt Ska-kraven ska byggnader ligga mot fastighetsgräns; är det möjligt att 
dra in husen 0,5 från fastighetsgräns för dagvattenhantering? 
Svar: Nej det är inte möjligt att mot gata lämna 0,5 m för avvattning. Ska gå att 
lösa på annat sätt.  
 
Fråga: Den andra frågan jag hade avsåg den presenterade fastighetsarean för 
Termosen. Enligt prospektet ca 10 000 kvm men när jag mäter upp det strax under 
4 000. Har vi missat något? 
Svar: Det har blivit fel i underlaget. Rätt är: 
Kåsan 3 698 kvm 
Termosen  3 944 kvm 
Ryggsäcken  3 225 kvm 
Vandraren 2 148 kvm 

 
 
Fråga: Är markanvisningens inlämningsdatum förlängt? 
Svar: Ja, tom 22 november 
 
 


