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Handlingar
Till detaljplanen hör följande handlingar och underlag:

• Plankarta med bestämmelser 
• Planbeskrivning
• Planillustration
• Samrådsredogörelse
• Granskningsutlåtande
• Miljökonsekvensbeskrivning
• Detaljplaneprogram för del av Södra hamn (SBK 2012/99)
• Kvalitets- och gestaltningsprogram för den allmänna platsmarken tillhörande detaljplan 

• Grundkarta 
• Fastighetsförteckning 
Av ovanstående handlingar är det endast plankartan med bestämmelser som är juridiskt 
bindande. Planbeskrivning och planillustration utgör komplement till plankartan och saknar 

Planens syfte och huvuddrag
-

hörande tankstation och handels- och kontorsverksamhet. Detaljplanen medger en utökning 

inom småbåtshamnen. 

-

-

parkeringsgarage anordnas i källarvåning.  

sammanhängande strandpromenad tillgänglig för allmänheten. 

cykelväg samt längsgående parkering och trädrader på ömse sidor om körbanan. 

Södra 
hamnplan

Småbåtsgatan

Södra fjärden

Södra hamnleden

Kungsg.

Sm
edjeg.

Ettans båthamn

Plandata
Planområdet är beläget på centrum-

kommun. Detaljplanen avgränsas 

söder av gräns för planerad småbåts-
hamn samt i väster av fastighetsgräns 
för Innerstaden 2:34. Området har en 
area på cirka 13 ha varav cirka 8 ha 

Planområdets avgränsning.

Skurholms-
fjärden
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Tidigare ställningstaganden

Planer

Översiktsplan

Vision Luleå 2050 – Program A-F (antagen av KF den 27 maj 

-
manhang. Ny bebyggelse ska samspela med den omgivande bebyggelsens skala och struktur 
och i första hand placeras med öppen vy i nord-sydlig riktning. Vid nybyggnad ska krav 

-

där så är möjligt och lämpligt. Kajkanter ska kunna utformas med en urban karaktär och 

i centrum. Alla gator i centrum ska ha en stadsmässig karaktär med trädplanteringar.                    
Parkeringsplatser ska så långt som möjligt förläggas under marknivå. Kommunen ska arbeta 

-
keringar. 

Detaljplaneprogram

-

-

industri. Planprogrammet har godkänts av kommunfullmäktige genom beslut den 30 sep-
tember 2013.       

Detaljplaner

Detaljplanen berör följande gällande detaljplaner: 

Nr Namn Laga kraft Genomförandetid Status

Pl 345 Detaljplan för del av centrum - Innerstaden 2:34 2010-07-14 Löpande Upphör

Pl 272 Detaljplan för del av innerstaden - Innerstaden 2:34 2004-06-26 Utgången Upphör

Pl 086 Detaljplan till marina, Södra hamn 1991-11-26 Utgången

Pl 72 Detaljplan för Södra hamn - Etapp 2 1991-04-25 Utgången

A 416 Del av södra hamnplan kv. Stören m.fl. 1984-03-26 Utgången

Gäll -



Kommunala beslut i övrigt

Stadsmiljöprogram för Luleå centrum

Stadsmiljöprogrammet för Luleå centrum -

och detaljplaner. Stadsmiljöprogrammet ger konkreta riktlinjer för utformningen av stads-

Riksintressen

Följande riksintressen gäller inom planområdet:

  • Riksintresse rö

Miljökvalitetsnormer

Följande miljökvalitetsnormer ska beaktas:

  • Utomhusluft

  • Omgivningsbuller

Strandskydd

Behovsbedömning

En behovsbedömning enligt plan- och bygglagen (2010:900) och MKB-förordningen har 

-

-
s på sida 22-24.



Förutsättningar

Bakgrund

kommuns vision ”Kuststad Luleå” inom planområdet. Det förslag av MAF Arkitektkontor 
-

e illustration sida 8 och 9. Förslagets huvudidé om tre gårdsbildningar med havsutsikt 

Bebyggelseområden

-
-

tenområde som inte är planlagt sedan tidigare. Landområdet inkluderar Småbåtsgatan samt 

av bränslepåfyllning för båt och snöskoter. Småbåtsgatan är sedan tidigare planlagd för gata 
eller torg enligt äldre planbestämmelser. Markanvändningen för gata respektive torg fortlö-

har dock inte verkställts. Del av Småbåtsgatan som planlagts för gata arrenderas i dagsläget 
till förmån för pågående verksamhet inom fastigheten Ångsågen 4. 

Markägoförhållanden

  •  Innerstaden 2:34 
  •  Innerstaden 2:1 (ägs av Luleå kommun)

Geotekniska förhållanden

Mark på fastlandet består i huvudsak av utfyllnadsmassor från olika tidsperioder. Den 

användes sand och muddermassor från småbåtshamnen. Där marken utgörs av fyllnings-
massor ovan naturligt lagrade sediment eller morän bedöms det inte krävas några förstärk-
ningsåtgärder innan byggande (PM Översiktlig geo- och miljögeoteknik

jordar. 

-
förts under våren 2013 (Markteknisk undersökningsrapport geoteknik MUR/Geo

sediment av något skiftande fraktioner på en fast lagrad morän. Mäktigheterna på sedimen-
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Förorenad mark

-
-

hamnen påvisar låga till mycket låga metallhalter. De föroreningsnivåer som påvisats av me-

fall sedimenten behöver hanteras. Ur miljösynpunkt bedöms sedimenten kunna ligga kvar 

-

betydande markföroreningar skapats från angivna potentiella källor bedöms små (Detaljerad 
beskrivning avseende risk för förorenad mark
kan vara en egen källa till förorening och bedöms vara den mest sannolika källan till eventu-

-

planläggning. I samband med schaktarbeten inom detaljplanområde kan jord samt asfalts-

Fornlämningar

-
ämbetet. 
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Detaljplanens innebörd

Bebyggelseområden

Planområdets utformning - Huvudidé

-

förlängning bidrar öppningar i byggnaderna mot Småbåtsgatan till genomsikt. Lägenheterna 

-

skapa en skyddad innerhamn. Utanför vågbrytaren kan en ny småbåtshamn anläggas med 

Planområdets utformning - Planbestämmelser

Bostäder och centrumändamål

Området planeras för bostäder [B] fördelat på tre bostadskvarter med möjlighet till centru-
mändamål [C1 -

ovan mark [e1

kvarteret får kanaler anläggas [kanal] över vilka broar får anordnas [bro] inom allmän plats-
mark. 

Illustration av planområdets utformning. Källa: MAF Arkitektkontor/Arkitekthuset Monarken
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Handel och kontor

-
-

Småbåtshamn

Småbåtshamn [V1

-

1

Småbåtshamn och öppet vattenområde

1 -
-
-

ar mellan kaj och vågbrytare kan också göra vågbrytaren tillgänglig för allmänheten under 

1

-
hamn för åtkomst till tankstation. 

Illustration av planområdets utformning från sydväst. Källa: MAF Arkitektkontor
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Offentlig och kommersiell service

-

Tillgänglighet

Inga avsteg från tillgänglighetsbestämmelser i plan- och bygglagen (2010:900) samt Bover-
kets byggregler (BBR) är motiverade inom planområdet.  Under vinterhalvåret kan begrän-

garanteras. 

Friytor

På innergårdar i planerade bostadskvarter ges boende möjlighet till utevistelse och lek i di-

1

-
lagt våningsantal) från tillgänglig mark för utevistelse inom respektive bostadskvarter. Med 
tillgänglig mark för utevistelse avses sådan mark som inte planlagts med punktprickning och 

mot kajområde som framgår av illustrationen till plankartan.    

Lek och rekreation

Anläggande och utbyggnad av småbåtshamn bidrar till rekreationsmöjligheter inom Luleå 
-

Vattenområden

1

-

Illustration av innergård. Källa: MAF Arkitektkontor
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Gator och trafik

Gatunät, gång-, cykel-, skoter- och mopedtrafik

 sektion sida 11. Gång- och cykelväg 
anordnas på båda sidor av lokalgatan inom planlagd gatumark och avskiljs från gatuparke-

-
-

Punktprickad mark möjliggör utrymme för gemensamhetsanläggning [g] på kvartersmark 
i form av gator och vändplaner. Parkeringsytor för småbåtsgäster vid lastning och lossning 
förläggs lämpligen i anslutning till vändplanerna. Kvartersgatorna ska utformas med avsikt 

1

Kollektivtrafik

planområdet.

Parkering, varumottag, utfarter

som småbåtshamnen fordrar styrs behovet även av årstid och väderlek under småbåts-
säsongen.

Sektion av Småbåtsgatan före och efter detaljplanens genomförande. Källa: SBK, Luleå kommun

(meter)
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-
scenarion legat till grund och redovisas som ”Alternativ 1: Bostäder och småbåtshamn” och 

bostads- och centrumändamål endast bebyggs med bostäder. I det andra alternativet har 
-

trumändamål bebyggs med bostäder i fem våningar samt med kontor och centrumdetaljhan-

parkeringstal i tabellen som beräkningarna utgår ifrån fastställdes år 1993 och är hämtade 
från gällande översiktsplan. Parkeringstalet för småbåtshamn ingår inte i Luleå kommuns 

I tabell 2 redovisas hur fördelning av antalet parkeringsplatser kan göras inom planområdet 
-

liseringar av parkeringsplatser redovisas även i illustrationen på sida 12. Antalet parkerings-

”Lokalisering” och baseras på illustrationsunderlag för planområdets utformning från Luleå 
kommun och MAF Arkitektkontor. 

I plankartan regleras parkering med särskild bestämmelse [P] inom kvartersmark för bo-
stads- och centrumändamål. Bestämmelsen medger parkering i källarplan och avser i första 

-

-

kvarteret.  

Illustration över tillgängliga parkeringsytor inom planområdet enligt tabell 2 på sida 13.
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Alternativ 1: Bostäder och småbåtshamn
ÄNDAMÅL PARKERINGSTAL EXPLOATERINGSGRAD BERÄKNAT PARKERINGSBEHOV (antal p- platser)

Bostäder 0,9 bilplats/lgh 300 lgh 270

Småbåtshamn 40% av antalet 
båtplatser

650 båtplatser 260

Alternativ 2: Bostäder, centrumändamål och småbåtshamn
ÄNDAMÅL PARKERINGSTAL EXPLOATERINGSGRAD BERÄKNAT PARKERINGSBEHOV (antal p- platser)

Bostäder 0,9 bilplats/lgh 250 lgh 225 

Detaljhandel 
(centrum med 
samnyttjande)

 30 bilplatser/
1000 m2 BTA

3250 m2 98

Kontor       
(centrum med 
samnyttjande)

11 bilplatser/
1000 m2 BTA

3250 m2 36

Småbåtshamn 40% av antalet 
båtplatser

650 båtplatser 260

Tabell 1: Parkeringstal och beräknat parkeringsbehov.

Alternativ 1: Bostäder och småbåtshamn

LOKALISERING               

(antal p-platser)
BOSTÄDER 

(270)
SMÅBÅTSHAMN 

(260)
KOMMENTAR

Källare (270) 270

Korsmark [v1] (90) 90

Hamnplan [v1] (65) 65

Kvartersgator (38) 25 * Återstående platser (13) avser besöksparkering till bostäder

Småbåtsgatan (80) 80

Alternativ 2: Bostäder, centrumändamål och småbåtshamn
LOKALISERING               

(antal p-platser)
BOSTÄDER 

(225)
DETALJHANDEL 

(98)
KONTOR 

(36)
SMÅBÅTSHAMN 

(260)
KOMMENTAR

Källare (270) 225 9* 36 * Ex. arbetsplatsparkering

Korsmark [v1] (90) 90

Hamnplan [v1] (65) 65

Kvartersgator (38) 38* 38* * Samnyttjande

Småbåtsgatan (80) 51* 67* * Samnyttjande

Tabell 2: Fördelning av parkeringsplatser inom planområdet.
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-
-

empelvis för småbåtsgäster. Längs Småbåtsgatan anläggs längsgående gatuparkering inom 

-
ov på sida 13.  

-
lämpas avseende all parkering för småbåtshamnens behov. Efterfrågan på parkeringsplatser 
för hamngäster varierar under sommarhalvåret och uppgår vid högsäsong till cirka 40 pro-

-

-
mark. 

För hamngäster ska tillfällig biluppställning möjliggöras för in- och utlastning till båt. Ut-
rymme för tillfällig biluppställning förläggs logistiskt lämpligt intill småbåtshamnen på 
skyltad plats. Förslag till placering av uppställningsytor för in- och utlastning redovisas i 
illustrationen till plankartan. Placering föreslås i anslutning till vändplaner i bostadskvarter 

Cykelparkering

-
kering förläggs sålunda inom kvartersmark utifrån respektive fastighets behov. På allmän 

-

Illustration av kvartersgata. Källa: MAF Arkitektkontor



Natur

-

-

strandpromenad i kvarteret Thule. Möjlighet till förlängning av strandpromenaden österut 
kan prövas i eventuell framtida detaljplan. 

Radon

Byggnader ska uppföras radonsäkra enligt Boverkets byggregler (BBR). 

Risk för skred/ höga vattenstånd

-
leå i nuvarande och framtida klimat (Dimensionerande havsnivåer Luleå södra hamn

-

-
ning. 

En undersökning har genomförts av vind- och vågklimatet i Södra hamn (Luleå hamn

är huvudsakligen sydliga. Under sommarhalvåret råder sydlig vind cirka 20-30 procent 

även utfyllnadsområdet och den planerade markanvändningen för bostadsändamål från stö-
-

Illustration av planerad strandpromenad. Källa: MAF Arkitektkontor



Strandskydd

-

-

1 -

Som särskilt skäl för upphävande av strandskydd inom kvarters- och allmän platsmark 

1]. 

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp

Inom fastighet är fastighetsägaren ansvarig för erforderlig tryckstegring. 

-

-

undviks i de fall så sker. 

Värme

-
-

menät. En energiförbrukning för värme och ventilation som är lägre än gällande föreskrifter 
enligt Boverkets byggregler (BBR) bör eftersträvas. 

El

Bebyggelsen kan anslutas till Luleå Energi AB:s elnät. Elförsörjning hanteras med en ny 

Avfall

-

planområdet. Luleå renhållning AB:s anvisningar för ny- eller ombyggnationer av avfalls-

hamnområdet. 
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Störningar

Tankstation

Riskavstånd råder generellt mellan bostäder och tankstation från den plats där drivmedel 

riskbedömning gjorts som underlag till detaljplanen (PM Riskbedömning tankstation – Södra 
hamnplan

-

anordningar som inbjuder till längre uppehälle inte iordningställas. 

-

närmast tankstationen som bedöms kunna bli påverkad. Bestämmelsen reglerar den del av 

-

-
-

-

trygg och säker utrymning i händelse av olycka. 

Buller

Fördjupad bullerutred-

fasad och på uteplats. En förlängning av Småbåtsgatan österut innebär enligt bullerberäk-

bullernivåer som precis överstiger Boverkets riktvärden för dygnsekvivalent ljudnivå vid 

Föreslagen invallning (röd linje). 

Småbåtsgatan

Befintlig tankstation inom planområdet.
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-

-

inget utslag på resultatet av genomförda bullerberäkningar.  

-
intresset anges en planbestämmelse som reglerar placeringen av uteplats med hänsyn till 

-

-

samt kväll. 

Förslag till ny tillsynsvägledning för industri- och annat verksamhetsbuller har tagits fram 
-

-
tetid (kl. 22-07). Den föreslagna ljudnivån är inte bindande men ska vara utgångspunkt vid 

Förenlighet med tidigare ställningstaganden

Översiktsplan och detaljplaneprogram

Detaljplaneförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan och detaljplaneprogram.  

kvalitativa grönytor inte ska minska i centrum. 

Riksintressen

Planläggning 
strandpromenad är i överensstämmelse med gällande riksintressen som dels värnar kust-
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-
de TEN-T-nätet och är av internationell betydelse. Banan mellan Luleå och Bräcke ingår i det 

Riksintresse planerad järnväg avser korridor för Norrbotniabanan (Södra Gäddvik – Luleå). 

-

ligger inte inom angiven korridor för Norrbotniabanan men riksintresset har beaktats under 

-
strikaj. En precisering av riksintresse Luleå hamn har inte genomförts. Luleå kommun har i 

-

Miljökvalitetsnormer

Beräknade luftföroreningshalter för planerad markanvändning överskrider inte gällande 
miljökvalitetsnormer för luftmiljö (

-
het. Med vidtagna skyddsåtgärder bedöms beräknade bullernivåer inte överskrida miljökva-
litetsnormer för buller.

Detaljplanens genomförande

Genomförandetid

kraft.

Huvudmannaskap

Luleå kommun är huvudman för allmän platsmark inom planområdet.

Strandskydd

Strandskyddet upphävs genom administrativ bestämmelse i plankartan inom hela planom-
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Konsekvenser

Fastighetsrätt

Fastighetsbildning

-

allmänheten. 

Innerstaden 2:34

för skötsel av entréer som ligger i fastighetsgräns.

-
-

Markområde inom fastigheten Innerstaden 2:34 som utgör allmän platsmark i detaljplanen 
-

fastighet Innerstaden 2:1. Slutgiltig utformning av parkeringsutrymme i källarvåning samt 
utformning av trappor och ramper till bostadsinnergårdar kommer vara avvgörande för var 
gränsen mellan allmän platsmark för kaj och kvartersmark för bostads- och centrumändamål 

gräns. 

-

längre uppfylls till följd av ändrad markanvändning i detaljplanen. 

-
kartan. 

Strandskydd upphävs inom fastigheten. 

Innerstaden 2:1

Markområde som utgör lokalgata i detaljplanen ska genom fastighetsreglering överföras till 
Luleå kommuns gatumarksfastighet Innerstaden 2:1. 

-

uppfylls till följd av ändrad markanvändning i detaljplanen. 

Strandskydd upphävs inom planområdet för berörd del av Innerstaden 2:1.  
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Vattenområde

-
staden 2:34 ägs av Luleå kommun men har i dagsläget ingen bestämd fastighetstillhörighet.    

kommun.  

Ledningsrätt

-

Övriga rättigheter inom planområdet

Avtal

-

Ekonomi

Planekonomi

tele/opto. 

Ersättning

Genomförandetiden för Detaljplan för del av centrum - Innerstaden 2:34
-

förandetid regleras enligt plan- och bygglagen (2010:900). 

Ansvarsfördelning

Lantmäterimyndigheten svarar för erforderliga fastighetsbildningsåtgärder efter ansökan om 
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Miljökonsekvensbeskrivning - sammanfattning

• Nollalternativ
• Förslag till detaljplan 
• Förslag till detaljplan med Småbåtsgatan som genomfartsled

•  Stadsbild
•  Buller
•  Luftkvalitet
•  Riksintresse för kommunikationer

     anläggning samt förorenad mark. 

I miljökonsekvensbeskrivningen har även risk för översvämning inom planområdet med 
utgångspunkt från dagens och framtida klimat beaktats. Vidare framgår resultat och be-

redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Stadsbild

-

har genomförts.

Buller

-
slaget som planförslaget med Småbåtsgatan som genomfartsled bli små inom planområdet. 
Dock ställer genomförandet med Småbåtsgatan som genomfartsled krav på en högre grad 

ljuddämpad sida och placering av balkonger mot innergård för del av planområdet. 
Vid genomförande med Småbåtsgatan som genomfartsled kan en ljudmiljö som uppfyller 

 uppfyllas även med industribuller medräknat. 

Luftkvalitet

Inga negativa konsekvenser avseende luftkvalitetsaspekter och hälsa kan förutses i området 
för planerad bostads- och centrumbebyggelse. Det gäller såväl genomförande av planförsla-
get som genomförande av planförslaget med Småbåtsgatan som genomfartsled.

Riksintresse kommunikationer

Planförslaget bedöms inte påtagligt försvåra genomförandet av det framtida riksintressanta 



23

åtgärder behöva utvecklas. Beräknad ekvivalent ljudnivå för industribuller är i dagsläget 
-

minska till under 40 dBA ekvivalentnivå på planerade bostadsinnergårdar. 

-
-

mellan kl. 22-07. Riktvärdet överensstämmer med Luleå hamns bullervillkor som gäller 
verksamhetens nuvarande miljötillstånd. Naturvårdsverkets 

-
-

tetid. Det buller som uppstår vid lossning är bredbandigt och innehåller inga eller mycket få 

-

Farligt gods

inom planområdet. 

-
der av farligt gods. Åtgärder kan behöva vidtas dels inom planområdet men även invid den 

syfte vidta åtgärder såsom skyddsvallar eller byggnadstekniska åtgärder till följd av ovanstå-
ende föreligger därmed inte. 

-
ser på miljö och hälsa inom planområdet som obetydlig.

Klimat och översvämningsrisker

Inga negativa konsekvenser med anledning av klimatförändringar och översvämningsrisk 
kan förutses inom planområdet.

Tankstation

-
brand (aktuell riskkälla) uppgår till cirka 30 meter och bedöms således påverka planerad 
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användande av brandtåligt material på fasad mot tankstationen samt avvägd utformning 

på människors liv och hälsa inom planområdet som liten till följd av bränslehanteringen vid 

placerad invid större väg. 

Förorenad mark

-

Miljökvalitetsnormer

-

-
skridas. 

Hälsa

Med vidtagna skyddsåtgärder för reduktion av buller samt riskreducerande åtgärder till 
-

förandet av detaljplanen som liten. Risken för negativ påverkan på människors hälsa på 

av farliga ämnen i mark inom planområdet bedöms även som liten. 

Störning från buller och damm kan förekomma under anläggningstiden. Andra möjliga 
-




