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FÖRORD 

FÖRORD  

Det här är ett examensarbete motsvarande 20 veckors studier eller 30 högskolepoäng. 
Examensarbetet utfördes av Anastasia Mileoranskaya vid Luleå Tekniska Universitetet 
och har varit den avslutade delen på civilingenjörs utbildningen 
Samhällsbyggnadsteknik. 

 

Arbetet berör fastigheten Katten 6 som ligger i Luleå Centrum och ägs av Folkets Hus 
andelsförening u.p.a. Fastigheten är för tillfället obebyggt och nyttjas dels för 
parkeringar, dels hyrs ut för upplag och byggbaracker under byggnadstiden på 
omkringliggande fastigheter.  I takt med att energi- och miljöfrågor har blivit alltmer 
uppmärksammade i samhället och i samband med ett antal viktiga förändringar på 
intilliggande fastigheter, som har resulterat i en högre totalhöjd över markytan än 
tidigare, har det vuxit fram ett intresse av att genomföra en planändring även på 
fastigheten Katten 6 med högre exploatering än det förut var möjligt och som även ska 
bidra till hållbar utveckling av bebyggelsen i Luleå centrum. 

 

Först och främst vill jag tacka min handledare och examinator, Glenn Berggård, som 
gav mig idén till detta arbete och som har varit till stor hjälp och stöd under arbetes 
gång.  Jag vill också tacka Ulrika Lundberg för intervjun gällande visionen för 
planområdet, Solveig Heikki som har svarat på mina frågor och försett mig med 
kartunderlag och Tord Petterson som har försett mig med lästips gällande 
passivhusbyggande. 

 

Jag vill också tacka Fred Nordström som under arbetets gång lät mig sitta i en av deras 
kontor och slutligen ett stort tack till alla på NENET för det goda mottagandet jag fick.  

 

Luleå, oktober 2008 

 

Anastasia Mileoranskaya
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 SAMMANFATTNING  

SAMMANFATTNING 

Examensarbetet berör fastigheten Katten 6 som ligger i Luleå Centrum och ägs av 
Folkets Hus andelsförening u.p.a. I takt med att energi- och miljöfrågorna har blivit 
alltmer uppmärksammade i samhället och i samband med ett antal viktiga förändringar 
på intilliggande fastigheter, har det vuxit fram ett intresse av att genomföra en 
planändring på fastigheten Katten 6 som ska: 

 

• Dels möjliggöra en högre exploatering inom planområdet än tidigare. 

• Dels bidra till en hållbar utveckling av bebyggelsen i Luleå centrum. 

 

Genom att studera befintliga planeringsunderlag som finns gällande planering i Luleå, 
klargöra planeringsförutsättningar och utforska vilka olika alternativ det finns gällande 
hållbar bebyggelse samt genom att värdera dessa utifrån fördelar och nackdelar, har 
slutsatser kunnat dras och ett förslag till detaljplan tas fram. En stor del av 
examensarbetet har byggts på insamling och bearbetning av textmaterial, vilket innebär 
att kvalitativ metod har används. 

 

Förslag till detaljplan föreslår en planändring i enlighet med intressenternas vision för 
planområdet, då det ligger i riktning med de angivna rekommendationer, mål och 
riktlinjer gällande planering i Luleå och kommer dels att: 

 

• Möjliggöra bebyggelse av centrumfunktioner och bostäder i Luleå centrum. 

• Tillgodose bristen på bostäder i Luleå centrum genom förtätning av planområdet. 

• Bidra till en levande stadsmiljö, då blandningen av bostäder, handel, service och 
verksamheter kommer att medföra att människor kommer att vistas där av olika skäl 
och under hela dygnet.  

• Främja energieffektiv bebyggelse och kretsloppsanpassade boendelösningar. 

• Tillvarata utblickar mot vattnet genom högre exploatering och på det sättet förstärka 
Luleås identitet som sjöstad. 
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 SAMMANFATTNING  

Förslaget till detaljplan möjliggör därför uppförande av ett passivhus, delvis av 
massivträkonstruktion, som ska kunna rymma butiker, samlingslokaler/ utställningslokaler, 
hotell, restaurang, kontor och bostäder. Högsta byggnadshöjden föreslås vara + 48 meter 
över nollplanet. Men för att sänka intrycket av höjd mot gatan dras de översta 
våningarna i byggnaden in 3 meter. Förslaget till detaljplan möjliggör även uppförande 
av småvindkraftverk på taket. 

 

Andra förslag som rekommenderas men som inte har fastställts i detaljplanet är att 
byggnaden skall uppföra på det sättet så att tillgodoser bristen som råder i centrum 
gällande små hyreslägenheter på 1-2 r o k för ungdomar och ensamstående samt stora 
hyresrätter på 4-5 r o k, som efterfrågas främst av seniorer som flyttar ifrån stor villa. 
Byggnaden kan också anslutas med Stadium, genom en ”skyway”. Skyway är ett bra 
sätt att skydda fotgängare från vädret. Men det kan också vara ett bra sätt till att få en 
mer fungerande andra eller tredje våning i en byggnad.   

 

Uppförande av passivhus på planområdet innebär att hela byggnadens köpta 
energianvändning exklusive hushållsel får uppgå till högst 55 kWh/m2.  För att kunna 
uppfylla det kravet bör energin kommande från förnyelsebara källor utnyttjas. 
Uppförande av småvindkraftverk på taket garanterar inte alltid tillgång till el, därför bör 
inte elsystemet vara beroende av enbart energin kommande från vindkraftverk. 
Vindkraftverk genererar även buller och kan därför orsaka bullerstörningar för både de 
boende i huset och de boende på intilliggande fastigheter, varför vidare 
bullerutredningar bör göras. Vid uppförande av däremot solceller och solfångare, bör 
byggnadshöjden på byggnaden inom fastigheten Katten 6 vara högre än på kv. Hunden, 
då de nya bebyggelser på kv. Hunden kommer att skugga att en stor del av planområdet. 
Då solceller är ganska dyra rekommenderas också att övervägningen mellan kostnader 
och utvunnen energi görs. Solceller kan dock finansieras av statliga bidrag. Vid 
uppförande av värmepumpar bör miljöpåverkan från elproduktionen beaktas. Den kan 
förefalla vara slöseri att utnyttja elenergi med hög energikvalitet för att erhålla termisk 
energi med låg kvalitet. 
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 ABSTRACT  

ABSTRACT 

The thesis work involvs the property Katten 6, located in Luleå City and owned by the 
People´s Community Centres Association.  

 As the attention of the human society at the energy consumption and environmental 
problems during the years has increasingly grown and in connection with a number of 
important changes on the adjacent properties, has an interest in implementing a plan 
change of the property Katten 6 emerged, which will:  

• First, allow a greater exploitation of the plan area than before.  

• On the other hand contribute to the sustainable development of urbanization in 
Luleå center.  
 
 

By studying existing planning documents, clarify the planning conditions and explore 
the different options about sustainable urbanization, as well as evaluate those on the 
basis of advantages and disadvantages, could the conclusions been drawn and a 
proposal for a detailed plan to be developed. A large part of the thesis was built on the 
collection and processing of text, which means that the qualitative approach was used 
during the thesis. 

 
 
The proposed detailed plan suggests changes in accordance with stakeholders' vision for 
the plan area, because they satisfy recommendations, objectives and guidelines in the 
current documents about Luleå planning and will:  
 

• Enabling the center functionality settlements and housing in Luleå center. 

• Meeting the housing shortage in Luleå center by the densification of the plan area. 

• By the mixture of housing, hotel, restaurant and shops contribute to a lively urban 

environment, since people will be there for different reasons and during the whole 

day.  

• Benefit energy-efficient settlements.  

• By higher exploitation contribute to views above the water and in this way 

strengthen Luleå's identity as Sea city. 
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 ABSTRACT  

The proposed detailed plan therefore allows the construction of a passive house, made 
in part by massive wood. The building should be able to accommodate shops, meeting 
places/exhibition places, hotel, restaurant, offices and housing.  The maximum building 
height is proposed to be + 48 meters above the zero level. But in order to reduce the 
impression of height on the street, has the top floors of the building been withdrawn 3-
meters. The draft detailed plan also allows the construction of small wind turbines on 
the roof.  
 
 
Other proposals that are recommended, but not determined in the detailed plan are: 
 
• The building should provide and at the same time meet the housing shortage, that 

exist in center, of small rental apartments with 1 or 2 rooms for the young and 
single people and large rental apartments with 4 or 5 rooms, which are primarily 
asked by seniors.  

• The building can also be connected with the Stadium, through skyways. Skyway 
protects pedestrians from the weather, but it can also be a good way to get a more 
functioning second or third floor of a building.  

 
 
Construction of passive house within the plan area means that the entire building's used 
bought energy, excluding household electricity may be up to a maximum of  55 
kWh/m2. In order to satisfy this requirement, the energy should be provided from the 
renewable sources. Construction of small wind turbines on the roof does not always 
guarantee an access to the electricity. The electricity system should therefore not solely 
rely on the energy coming from the wind turbines. Wind turbines can also generate 
noises and can therefore cause noise nuisance to the residents in the house and to the 
residents in adjacent properties, which means that further noise investigations should be 
made. 
 
 
Construction of the solar cells and solar panels on the building, demands a building 
height higher than at property Hunden, because the new settlements on the property 
Hunden will shadow a large part of the plan area. The solar cells are quite expensive 
therefore it is recommended to weight the costs against gained energy. Solar cells can 
however be financed by government grants.  Since most of the heat pumps are powered 
by electricity, the environmental impacts from electricity production must be taken into 
account when we evaluate heat pumps. It may seem wasteful to use electrical energy 
with high-quality energy to obtain the thermal energy of low quality. 
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 INLEDNING 

1 INLEDNING 
 

Inledningen avser främst att ge en bakgrund till läsaren om varför examensarbetet 
genomförs. Läsaren får vidare veta syftet och målet med examensarbetet och 
examensarbetet avgränsningar. Rapportens disposition är till för att underlätta för 
läsaren, där beskrivs därför upplägget av examensarbetet.  

 

 

1.1 BAKGRUND 
 

Planområdet Katten 6 omfattar ca 1342 m2 mark och ligger i Luleå Centrum. På 
planområdet har det tidigare stått Folkets Hus och fram tills byggnaden brann år 2003 
har fastigheten enligt plan används för bostäder, samlingslokaler och kommersiella 
ändamål. Efter händelsen har fastigheten dock stått obebyggd och nyttjats dels för 
parkeringar, dels hyrts ut för upplag och byggbaracker under byggnadstiden på 
omkringliggande fastigheter.  

 

Sedan branden har det skett ett antal viktiga förändringar på intilliggande fastigheter. 
Dels uppkomsten av Kulturens Hus på kvarteret Uttern med högsta totalhöjd på +28 
meter över nollplanet, dels har kvarteret Vesslan bebyggds med byggnader med 
byggnadshöjd mellan +35,3 upp till + 40,9. En planändring har även fattats för det 
intilliggande kvarteret Hunden, vilket kommer att resultera i en total omvandling av 
kvarteret. Kvarteret kommer att bebyggas med butiker, kontor, hotell och bostäder med 
högsta totalhöjd på + 42,5 meter över nollplanet. Dessa förändringar har även öppnat 
möjligheten för en högre exploatering också inom planområdet.  

 

Samtidigt som energi- och miljöfrågor har blivit alltmer uppmärksammade i samhället 
och begreppet ”hållbar utveckling” har börjat omfatta en allt större del av den fysiska 
planeringen, har det vuxit fram ett intresse av att genomföra en planändring på 
fastigheten Katten 6 med högre exploatering än tidigare och som även ska bidra till 
hållbar bebyggelse i Luleå centrum.  
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 INLEDNING 

1.2 SYFTE OCH MÅL 
 

Syftet och målet med examensarbetet är att genom en förändrad markanvändning på 
fastigheten Katten 6, bidra till en hållbar utveckling av bebyggelsen i Luleå centrum. 
Som stöd för det tas ett förslag till detaljplan fram som reglerar viktiga frågor av 
betydelse för en hållbar utveckling.  

 

 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 
 

För att examensarbetet inte skulle bli alltför omfattade har avgränsningar gjorts. 
Detaljplanen fastställer ingen djupare utformning av byggnaden utan anger endast 
förslag till lämplig användning av marken. Egna förslag till utformningen av byggnaden 
koncentreras endast till den yttre utformningen utifrån den föreslagna detaljplanen.  

 

Parkeringsberäkningar görs utifrån de föreslagna funktionerna i byggnader på de olika 
våningsplan.  I arbetet genomförs inte heller djupare kostnadsundersökningar och 
bullerundersökningar. Tillgängliga solinstrålningen under året antas utifrån de 
skuggstudier som genomfördes vid framtagande av detaljplanet för kv. Hunden.  

 

 

1.4 RAPPORTENS DISPOSITION 
 

Rapporten inleds med att metoden och tillvägagångssättet med examensarbetet beskrivs. 
Vidare får läsaren en inblick i hur plansystemet funkar i Sverige, vilka olika planer det 
finns och hur planprocessen för detaljplaner går till.  

 

Efter det klargörs planeringsförutsättningar.  Planeringsförutsättningar bygger på en 
historisk tillbakablick, läsaren får därmed kännedom om Luleås historia, Luleå i 
dagsläget, en närmare beskrivning av planområdet samt intressenternas vision för 
planområdet. Detta är viktigt att känna till för att kunna planera för framtiden.  
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 INLEDNING 

Efter detta görs utredningar av befintlig fördjupad översiktsplan över Luleå Centrum 
och övriga framtagna program som berör planområdet, då det är viktigt att ta hänsyn till 
de rekommendationer, mål och riktlinjer som står angivna i dessa dokument.  Dessa 
dokument åskådliggör en önskad utveckling av Luleå och ska vara vägledande och 
fungera som stöd vid planeringen.  

 

Därefter definieras begreppet hållbar utveckling. De olika alternativ gällande hållbar 
bebyggelse och även de olika förnyelsebara energikällor som finns, presenteras och 
värderas utifrån nackdelar och fördelar med respektive. 

 

Efter det presenterar jag mitt eget förslag utifrån ovan framtagna och undersökta 
material. Förslaget presenteras i form av skisser.  De framtagna förslagen till detaljplan, 
planbeskrivning samt genomförandebeskrivning redovisas i bilagor. Sist men inte minst 
följer en diskussion och slutsatser grundade på arbetets innehåll. 
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 METOD 

2 METOD 
 

Gränserna mellan forsknings- och utredningsarbete är otydliga och det är inte alltid 
lätt att se och förstå skillnaden dem emellan, då sättet att i arbeta i utredningar och 
forskning närmar sig varann allt mer. En del hävdar att forsning tar fram ny kunskap. 
Medan utredning sammanställer känd kunskap. I en utredning utgår man från ett behov, 
ett förslag, en idé eller något som behöver rättas till. Resultatet av utredning blir ofta 
förslag till vad som ska göras eller hur problemet ska lösas, i mitt fall blir det förslag 
till detaljplan. 1 Examensarbetet kan därför anses vara ett utredningsarbete. Både när 
det gäller forsknings- och utredningsarbetet finns det två olika metoder för insamling 
och bearbetning av information; kvantitativa och kvalitativa metoder. 2 Här presenteras 
metodvalen och en överskådlig bild av hur författaren har gått till väga med 
examensarbetet. 

 

 

2.1 METODVAL 
 

Kvantitativa metoder innebär analys och insamling av information i numerisk form. 
Medan kvalitativa metoder innebär bearbetning och insamling av textmaterial. En stor 
del av examensarbetet har byggts på insamling och bearbetning av textmaterial, vilket 
innebär att kvalitativ metod används. 3

 

De metoder som använts för datainsamling till denna rapport var litteraturstudier och 
intervjuer och studiebesök. Litteraturstudier omfattade böcker, rapporter, 
examensarbeten, tidskrifter och internet och har pågått mer eller mindre under hela 
examensarbetet. Intervjuer och studiebesök gjordes istället vid behov, när man behövde 
få specifik information, som inte kunde fås fram genom litteraturstudier.  

 

 

                                                      
1 Eriksson, T.L. Wiedersheim-Paul, F. (2001). Att utreda, forska och rapportera. (Tryckta källor) 

2 Davidson, B. och Patel, R. (1994). Forskningsmetodikens grunder. (Tryckta källor) 

3 Ibid. 
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 METOD 

2.2 TILLVÄGAGÅNGSÄTTET 
 

Examensarbetet utfördes i serie delutredningar. Serie delutredningar innebär att delfråga 
1 måste besvaras innan man påbörjar på delfrågan 2, svaret på första frågan är därmed 
en grund för att kunna gå vidare. 4

 

 

Figur 1 Tillvägagångssättet   

 

Arbetet har därför börjats med en litteraturstudie gällande plansystemet och 
planprocessen för detaljplan i Sverige, det var en viktig del att känna till inför fortsatt 
arbete och har legat till grunden för utformningen av rapporten. Efter det genomfördes 
intervjun med Ulrika Lundberg dels för att det är viktigt att lyssna på de idéer som finns 
vid ett förändringsarbete, vilket i många fall utredningsarbete innebär, dels för att få en 
mer detaljerad bild av vad man vill åstadkomma med planområdet.  

                                                      
4 Burell, K. och Kylén, J. (2003). Metoder för undersökande arbete – Sju-stegsmodellen. (Tryckta källor) 
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Efter det har utredningar gjorts av befintligt material gällande planering i Luleå . 
Meningen med det var att se om dokumenten stödjer idén men också vilka övriga mål, 
rekommendationer och riktlinjer det finns gällande planering i Luleå och som skulle 
kunna tillämpas på planområdet. Samtidigt gjordes ett studiebesök på 
stadsbyggnadskontoret i Luleå, främst för att få lämpligt kartmaterial men också för att 
få svar på en del frågor för att bland annat klargöra planeringsförutsättningar. För att 
klargöra planeringsförutsättningar är det också viktigt att känna till historia, därför 
gjordes en litteraturstudie gällande historisk tillbakablick i Luleås framväxt, men också 
om Luleå i dagsläget. 

 

Efter att jag har hittat stöd i befintligt material gällande visionen för planområdet kunde 
arbetet fortsätta med delutredningen ”hållbar utveckling”, där de olika alternativen 
gällande hållbar bebyggelse och förnyelsebara källor presenterades och värderades 
utifrån för- och nackdelar.  

 

Därefter har allt material bearbetats och sammanställts och ett eget förslag till detaljplan 
började utformas. Detaljplanet ritades i programmet Novapoint. I samband med det 
gjordes också parkeringsberäkningar. När detaljplanet var klar påbörjades arbetet med 
planbeskrivningen och genomförandebeskrivningen. Sist men inte minst presenterades 
egna förslag till utformningen av planområdet utifrån den framtagna detaljplanen.  
Förslagen ritades med programmet Google SketchUp. 
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PLANSYSTEM 

3 PLANSYSTEMET 
 

Beslut om markens och vattnets användning och bebyggelsemiljön utformning är ofta 
stora och långsiktiga investeringar som berör många människor, företag och 
institutioner i samhället och kräver därför planering.5 Här får läsaren en inblick i hur 
plansystemet funkar i Sverige, vilka olika planer det finns och hur planprocessen för 
detaljplaner går till.  

 

 

3.1 BAKGRUND 
 

Planering av den fysiska miljön har en lång tradition och har varierat under tiden 
beroende på omständigheter och behov. Den första egentliga 
stadsbyggnadslagstiftningen i Sverige kom med 1847 års byggnadsstadga, brandstadga 
och hälsovårdstadga och var en reaktion på de dåliga sanitära förhållandena och de 
förödande stadsbränder som rådde under 1800-talet.  I och med det väcktes för första 
gången behovet av planering där människors livsmiljö ställdes i centrum.6

 

Under åren som följde, har synsättet på den fysiska planeringen förändrats och 
utvecklats.  Kommunerna fick ett allt större ansvar som ledde till det s.k. 
planmonopolet, kommunerna blev därmed ansvariga för hur mark skall bebyggas och 
användas inom kommunen. Medborgarinflytandet ökade och i dagsläget kartläggs 
förutsättningar och villkor för ett visst områdes användning genom en demokratisk 
process, där de olika intressenternas insyn och inflytande garanteras, allmänna intressen 
beaktas och nationella uppfylls.7  Samtidigt började den hänsynslösa exploateringen av 
naturresurser få effekter som ingen längre kunde undgå att lägga märke till. År 1987 i 
samband med FN-rapporten ”Vår gemensamma framtid”, också kallad 
Brundtlandrapporten, introducerades därför begreppet hållbar utveckling. Syfte med 
begreppet var att säkerställa en ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling av 
den fysiska miljön och dess invånare som tillfredställer dagens behov utan att äventyra 

                                                      
5 Boverket (2005). Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. (Tryckta källor) 

6 Björk, C. och Reppen, L. (2000). Så byggdes staden. (Tryckta källor) 

7 Boverket (2005). Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. (Tryckta källor) 
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kommande generationens möjligheter att tillfredställa sina behov.8  I och med det ökade 
kravet på hushållning med naturresurser.  

 

 

Figur 2 Hållbar utveckling, dimensioner. Källa: 

http://www.smuf.org/hallbarutveckling.htm 

 

Dessa förändringar ledde till lagändringar gällande planering och resulterade i den 
nuvarande Plan- och bygglagen samt Miljöbalken.  

 

I dagsläge skall förändringar av mark och vatten göras utifrån Plan- och Bygglagen, 
PBL, och med hänseende på Miljöbalken, MB. Genom dessa lagstiftningar försöker 
kommunerna säkerställa ekonomisk, ekologisk och social utveckling av den fysiska 
miljön, där olika intressenters insyn och inflytande garanteras. 9

 

 

3.2 DE OLIKA PLANTYPERNA  
 

Plansystemet i Sverige är hierarkiskt och bygger på flera planer. De olika planerna som 
förekommer är: regionplan, översiktsplan, områdesbestämmelser, detaljplan, 
fastighetsplan. De olika planerna kan vara juridisk bindande eller ej juridisk bindande.  

                                                      
8 Wikipedia, den fria encyklopedin.(2008). Hållbar utveckling. (Elektroniska källor) 

9 Boverket (2005). Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. (Tryckta källor) 
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2, 3 kap. PBL  

 

Bindande 

TILL-
STÅND 
ENLIGT 
FBL, 
MB 
ETC. 

3, 4 kap. MB 

Underlag för (rådgivande) d.v.s. ej bindande  

Figur 3 Plansystemet enligt PBL.  

 

 

3.2.1 REGIONPLAN 
Regionplan används för att lösa marknadsfrågor som berörs av flera kommuner, där de 
tillsammans lägger upp en gemensam strategi för regionens markanvändning och 
utveckling. Regionplanen är inte juridisk bindande och förekommer främst i 
storstadsområden.10,11

 

                                                      
10 Wikipedia, den fria encyklopedin.(2008). Regionplan. (Elektroniska källor) 

11 Båstads kommun (2008). Plantyper. (Elektroniska källor) 
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3.2.2 ÖVERSIKTSPLAN 
Översiktsplan omfattar hela kommunens yta och beskriver både i bild och ord en 
framtida tilltänkt användning av mark- och vattenområden, hur den bebyggda miljön 
skall utvecklas och bevaras och hur kommunen avser att tillgodose värden av nationella 
slag som till exempel riksintressen enligt plan- och bygglagen och miljökvalitetsnormer 
enligt miljöbalken. Varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan.12,13   

 

Översiktsplanen är inte juridisk bindande utan kan ses som kommunens redovisade 
ställningstagande och vara vägledande för kommunens, myndigheters och 
företags/organisationens beslut i exempelvis frågor rörande bygglov, detaljplaner, 
tillståndsprövningar, skyddsförordnanden. 14 För en begränsad del av kommunen kan en 
fördjupad översiktsplan upprättas. 15

 

3.2.3 OMRÅDESBESTÄMMELSE 
Områdesbestämmelse kan antas inom ett begränsat område utan detaljplan för att 
säkerställa syften i översiktsplanen eller tillgodose riskintressen. 
Områdesbestämmelserna är juridisk bindande, men i jämförelse med 
detaljplanebestämmelse reglerar endast ett begränsat antal frågor utan att ta ställning till 
markanvändning i varje detalj. Områdesbestämmelserna gör det möjligt för kommunen 
att förhindra olämpliga förändringar och att garantera en önskvärd utveckling av 
markanvändning och bebyggelse.16  

 

3.2.4 DETALJPLAN 
Detaljplan är oftast nödvändig vid större förändringar, vid brist på mark och vid 
förnyelse- och bevarandeåtgärder. Detaljplan reglerar markanvändning mer i detalj än 
övriga plantyper, grannerättsliga frågor blir mer uttömmande, det kan till exempel vara 
frågor som rör enskilda byggnaders placering, volym och tillbyggnadsmöjligheter.17  

 

                                                      
12 Båstads kommun (2008). Plantyper. (Elektroniska källor) 

13 Boverket (2005). Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. (Tryckta källor) 

14 Båstads kommun (2008). Plantyper. (Elektroniska källor) 

15 Wikipedia, den fria encyklopedin.(2008).Översiktsplan. (Elektroniska källor) 

16 Boverket (2005). Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. (Tryckta källor) 

17 Ibid. 
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Detaljplan är juridisk bindande och det är kommunen som med ensamrätt avgör när och 
var detaljplan skall göras (det s.k. planmonopolet). Genom detaljplaneläggningar 
markerar kommunen sin vilja att genomföra förändringarna och skaffar sig också 
rättsliga medel att göra det. 18

 

Detaljplan i jämförelse med områdesbestämmelse är mer detaljerad angående 
markanvändning, får strida mot översiktsplanen, medför byggrätt, inlösensrätt för 
kommunen och genomförandeskyldighet.19  

 

3.2.5 FASTIGHETSPLAN 
Fastighetsplan är ett komplement till detaljplan och reglerar endast fastighetsindelning 
och andra fastighetsrättsliga frågor.20  

 

 

3.3 PLANPROCESSEN FÖR DETALJPLAN 
 

När en detaljplan upprättas är det främst två mål som skall tillgodoses.  

 

1. Det ena är att alla berörda skall garanteras ett reellt inflytande på planutformning 
och genomförande. 

2. Det andra är att ärendena skall behandlas så enkelt och så snabbt som möjligt.  

 

Vid planläggning kan antingen ”normalt planförfarande” eller ”enkelt planförfarande” 
användas. 21

 

 
                                                      
18 Boverket (2005). Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. (Tryckta källor) 

19 Ibid. 

20 Båstads kommun (2008). Plantyper. (Elektroniska källor) 

21 Boverket (2005). Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. (Tryckta källor) 
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Figur 4 De olika skedena i planprocessen för normalt och enkelt förfarande. Källa: Boverket (2005). 
Boken om detaljplan och områdesbestämmelser.  

 

Enkel planförfarande används då planen har begränsat betydelse, saknar intresse för 
allmänheten samt är förenligt med översiktplanen och länsstyrelsens 
granskningsyttrande om denna. Skillnaden i processen mellan enkelt och normalt 
planförfarande är att för enkel planförfarande:  

 

• program behövs vanligen inte, 

• samrådskretsen begränsas, 

• särskild samrådsredogörelse behövs inte (ingår i utlåtandet), 

• utställningen ersätts med en underrättelse direkt till samrådskretsen, 

• kungörelseförfarandet begränsas.22 

 

3.3.1 INITIERING OCH PLANUPPDRAG  
Ett planärende kan initieras på kommunalt initiativ eller genom en ansökan utifrån. Det 
är upp till kommunstyrelsen eller miljö- och byggnadsnämnden att fatta ett beslut 
angående om planen skall upprättas eller inte, vem som skall bekosta planarbetet, om en 
konsult kan anlitas eller om hela arbetet skall ske i kommunens regi samt om arbetet 
behöver grunda sig på ett planprogram. I de fall då ett planprogram kan undvaras 
hoppar man över programskedet och går direkt till samråd.23  

                                                      
22 Boverket (2005). Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. (Tryckta källor) 

23 Båstads kommun (2008). Planprocessen. (Elektroniska källor) 
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3.3.2 PROGRAMSKEDET 
En detaljplan skall grundas på ett program om det bedömts som nödvändigt. I 
programskedet tas därför fram ett detaljplanprogram som beskriver förutsättningar och 
syftet med planen för ett område. Meningen med detaljplanprogrammet är att bredda 
kommunernas beslutsunderlag i ett tidigt skede av planprocessen och ge dem berörda 
möjligheten att påverka och komma med synpunkter innan kommunens 
ställningstaganden är låsta. 

Program ses som onödigt är om:  

 

 Planen uppfyller de formella förutsättningarna för att hanteras med enkelt 
planförfarande. 

 Detaljplan har stöd i aktuell översiktsplan/ fördjupad översiktsplan. 24 

 

Programmet presenteras i ett programsamråd så att de olika intressenterna i ett tidigt 
skede kan ta del av handlingarna och komma med synpunkter. Synpunkterna skall 
därefter sammanställas och kommenteras av planavdelningen och ställning till 
planarbetets fortsätta gång tas. 25

 

3.3.3 SAMRÅDSSKEDET 
När ett planförslag har utarbetats skall ett samråd hållas där kommunen skall samråda 
med olika intressenter för att förbättra beslutsunderlaget och ge berörda intressenter 
möjlighet till insyn och påverkan innan några låsningar har skett. Kommunen skall 
samråda med:  

 

 länsstyrelsen, 

 lantmäterimyndigheter, 

 kommuner som berörs av förslaget. 

 

 

                                                      
24 Boverket (2005). Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. (Tryckta källor) 

25 Båstads kommun (2008). Planprocessen. (Elektroniska källor) 
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Kommunen skall bereda tillfälle till samråd för:  

 

 sakägare och de bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende som berörs av 
förslaget, 

 myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har väsentligt intresse av 
förslaget. 

 

Samråd kan vara ett möte, en utställning, ett telefonsamtal eller brevväxling beroende på 
hur många personer som blir berörda och hur komplicerad planeringsuppgiften är.26

 

Efter samrådet redogörs resultatet av samråden kring program och planförslag i en 
samrådsredogörelse. Den skall i princip redovisa alla förslag och synpunkter till och 
med inlägg som inte har en omedelbar betydelse för aktuell plan men som kan ha 
betydelse för fortsatt planering samt kommunens ställningstagande till dessa. 27

 

3.3.4 UTSTÄLLNINGSKEDET 
Efter revideringar av förslaget skall förslaget ställas ut för granskning innan det antas. 
Innan utställningen skall kungörelse anslås på kommunens anslagstavla samt föras in i 
ortstidningarna. Detta skall ske minst en vecka innan utställningen eller samma dag om 
som utställningen om utställningstiden sätts till minst fyra veckor. Senast samma dag 
som kungörelse går ut till allmänheten, skall kända sakägare, känd organisation eller 
förening av hyresgäster och andra som har ett väsentligt intresse av förslaget, 
underrättas av kungörelse i ett brev. Underrättelse behövs dock inte i de fall då det 
handlar om ett stort antal personer som blir berörda. 28

 

 

 

 

                                                      
26 Boverket (2005). Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. (Tryckta källor) 

27 Ibid. 

28 Ibid. 
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Före utställningen skall en kopia av förslaget skickas ut till länsstyrelsen och berörda 
kommuner innehållande: 

 

 Plankarta med bestämmelser 

 Genomförandebeskrivning 

 Samrådsredogörelse 

 MKB 

 

Utställningen ska pågå i minst 3-4 veckor beroende på när kungörelse gjordes och bör 
anordnas i lokaler som är tillgängliga för allmänheten. Efter utställningen skall inkomna 
skriftliga synpunkter redovisas av kommunen och ett utlåtande skall skickas ut. Om 
förslaget ändras väsentligt bör det ställas ut igen, men om det däremot saknar intresse 
för allmänheten och är av begränsad betydelse bör revideringen hanteras med enkelt 
planförfarande. 29

 

3.3.5 ANTAGANDET 
Detaljplanen skall antas av kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige. 
Beslutet kan dock delegeras av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen och 
byggnadsnämnden av planer som är av ringa intressen från allmän synpunkt och kan 
handläggas med enkelt planförfarandet. När beslutet om antagandet är fattat och 
protokollet är justerat skall ett tillkännagivande anslås på kommunens anslagstavla. Från 
och med den dag har man tre veckors tid att överklaga beslutet. Tillkännagivande ska 
senast en dag efter vara utskickad till: 

 

 länsstyrelsen, 

 regionplaneorgan och kommuner som berörs,  

 sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende och hyresgästorganisation 
som senast under utställningens tid har lämnat skriftliga synpunkter som inte har 
blivit tillgodosedda, 

 dem som har besvärsrätt pga. att förslaget ändrats efter utställningen till nackdel för 
dem. 

                                                      
29 Boverket (2005). Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. (Tryckta källor) 
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Detta gäller dock om inte antalet personer som berörs är alldeles för många. 30 Beslutet 
får vidare överklagas hos länsstyrelsen och överklagandet skall sändas till den instans i 
kommunen som har tagit beslutet. Det är bara de som under utställningens tid har 
framfört sina synpunkter skriftligt som får överklaga eller de som är besvärsberättigade, 
t ex om ett planförslag har ändrats efter utställningens tid till nackdel för någon. 
Överklagan får också ske om handläggningen av ärendet inte har varit korrekt. 
Överklagandet skall vara kommunen tillhanda inom tre veckor från det att beslutet 
anslogs. Ärendet överlämnas då till länsstyrelsen för prövning. Länsstyrelsen beslut får 
överklagas hos regeringen inom tre veckor efter att beslutet har kommit till den 
klagande. 31

 

3.3.6 LAGA KRAFT 
Om antagandet överklagas vinner planen laga kraft när besvärsfrågan avgjorts.32 
Underrättelse om att planen har vunnit laga kraft skall ges till dem som påverkas av 
beslutet och därmed är ersättningsberättigade. Sakägare måste dock väcka talan inom 
två år om han ska få ersättning. Tiden räknas från det då planen vunnit laga kraft. 

Exemplar eller underrättelse av planen, planbeskrivning, genomförandebeskrivning och 
fastighetsförteckningen sänds till länsstyrelsen och lantmäteriet snarast möjligt efter det 
att planen vunnit laga kraft.33

                                                      
30 Boverket (2005). Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. (Tryckta källor) 

31 Ibid. 

32 Båstads kommun (2008). Planprocessen. (Elektroniska källor) 

33 Boverket (2005). Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. (Tryckta källor) 
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4 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 
 

För att kunna planera för framtiden är det viktigt att förstå den historia som präglat 
platsen, omgivningens utseende, men också vilka förutsättningar som finns i dagsläget. 
Här följer därför en kort sammanfattning av Luleås historia, Luleå i dagsläget och en 
närmare beskrivning av planområdet.  

 

 

4.1 LULEÅS FRAMVÄXT 
 

Luleå kommun är beläget i norra Sverige, i Norrbottens län. Norrbottens är landets 
största län och till ytan motsvarar en fjärde del av Sverige. Norrbotten beskrivs som 
kontrasternas län, här finns landets högsta fjäll, Kebnekaise, och landets djupaste sjö, 
Hornavan. Samtidigt som det är permafrost i fjällområden strömmar turisterna till 
havsbaden vid Bottenvikskusten. 34

 

Luleå var en av länets första städer och grundades redan 1621 kring medeltidskyrkan i 
Gammelstan. Men redan 1649, på grund av den kraftiga landshöjningen, var Luleå 
tvungen att flytta till sin nuvarande position. 35 Luleås nuvarande läge motiverades till 
en början av möjligheter till goda hamnar.  Hamnverksamheten har förekommit i 
centrum långt in på 1900-talet men landhöjningen, allt större fartyg och miljökrav har 
medfört att nästan all hamnverksamhet flyttat längre ut mot havet.36  En stor del av 
befolkningen i Luleå har till en början försörjt sig på jordbruk . Industriell verksamhet 
kom igång först under 1830-talet, då Luleå drabbades av en svår missväxt. Missväxten 
ledde till att en stor del av Luleåborna var i nöd och ett antal hjälpaktioner kom till stånd 
utifrån. Karl Fredrik Liljevalch satsade pengar i en varvsindustri och ville frigöra den 
lokala skaparkraften. Efter honom kom fler, bl a Christian Gültzau som även han 
byggde upp ett varv och producerade högklassiga fartyg. Under 1800-talet inträffade 
även andra betydelsefulla händelser i Luleås historia. Staden fick sitt första lasarett och 
sin första bank, ett nytt rådhus upprättades och den första telefonledningen installerades. 
1888 invigdes också malmbanan till Gällivare. I takt med att industriell verksamhet 

                                                      
34 Regionfakta (2008). Norrbottens län - geografi. (Elektroniska källor) 

35 Aunes, M. (2006). Luleås historia (Elektroniska källor) 

36 Luleå kommun, Stadsbyggnadskontoret (2004). Stadsmiljöprogram för Luleå centrum. (Tryckta källor) 
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växte ersattes jordbruket alltmer. På 1940-talet byggdes Norrbottens järnverk upp, 
numera SSAB Luleå, och fick en avgörande betydelse för Luleå och hela länet. Luleå 
blev allmänt känd som "stål- och hamnstaden". Utvecklingen och expansionen under 
1800- och 1900-talet har gjort Luleå till Norrbottens ledande stad.37

 

Luleås nuvarande stadsplans rätvinkliga rutnätstruktur är ett resultat av de svåra 
bränderna som drabbade staden under 1800-talet.  År 1888 upprättades därför en ny 
stadsplan, vilket ledde till nya kvartersindelningar, gators läge och bredd.38   

 

 

4.2 LULEÅ IDAG 
 

Idag har Luleå ca 73 000 invånare39 och har utvecklats till ett teknologiskt centrum i 
norr. De viktigaste hörnstenarna är metallurgi, utbildning och forskning samt goda 
kommunikationer. I Luleå finns flera företag som hör till de världsledande inom sin 
gren, bl a Plannja, SSAB och Erisoft. Luleå har även utvecklats till en stad som kan 
erbjuda ett rikt kulturliv, ett stort utbud på fritidsaktiviteter och mycket mera som gör 
Luleå till en trivsam stad att leva i.40

 

Folklivet i Luleå koncentreras idag först och främst till Storgatan. Storgatan är en av 
huvudgatorna i staden och sträcker sig genom stora delar av centrala Luleå.41 Stora 
delar av gatan är gågata och det är här uteserveringarna trängs, de flesta butikerna finns 
och människorna möts.42  

 

Längst med Storgatan hittar vi den kulturhistorisk intressanta byggnaden Shopping. 
Shopping invigdes den 27 oktober 1955 och var Sveriges första galleria. Shopping 

                                                      
37 Aunes, M. (2006). Luleås historia. (Elektroniska källor) 

38 Luleå kommun, Stadsbyggnadskontoret (2004). Stadsmiljöprogram för Luleå centrum. (Tryckta källor) 

39 Regionfakta (2008). Areal och befolkningstäthet 2007-12-31. (Elektroniska källor) 

40 Aunes, M. (2006). Luleås historia. (Elektroniska källor) 

41 Wikipedia, den fria encyklopedin.(2008). Storgatan, Luleå. (Elektroniska källor) 

42 Luleå kommun, Stadsbyggnadskontoret (2004). Stadsmiljöprogram för Luleå centrum. (Tryckta källor) 
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ritades av arkitekten Ralph Erskine. Med sin ritning ville han skapa ett stadsliv 
inomhus, under vintermånaderna skulle Shopping på det sättet uppmuntra till möten och 
samvaro.  Shopping har en okonventionell planlösning, som ger intryck av en intressant 
labyrintisk inre då det inte finns några traditionella våningar, utan hela byggnaden 
består av ett antal halvplan som är förbundna med ramper, rulltrappor och trappor. 43

 

 

Figur 5 Shopping. Källa: http://www.bd.lst.se/publishedObjects/10001274/shopping.jpg 

 

Några meter från Shopping också längst med Storgatan hittar vi kyrkobyggnaden 
Ebeneser som byggdes 1905. Byggnaden kännetecknas av jugendarkitektur, vilket 
innebär att byggnaden är utsmyckad med en naturalistisk ornamentik som utmärks av 
slingrande linjer och blom- och växtmotiv och nationalromantik.  Ebeneserkyrka 
uppfördes i tegel i traditionell murverksteknik, över vilket lades spritputs 1907. 
Byggnaden Ebeneser skyddas med rivningsförbud.44  

 

                                                      
43 Wikipedia, den fria encyklopedin.(2008). Shopping,Luleå. (Elektroniska källor) 

44 Heikki, S., Luleå kommun, Stadsbyggnadskontoret (2007). Planbeskrivning kv. Hunden. (Tryckta 
källor) 
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Figur 6 Ebeneser, Luleå. Källa: http://farm4.static.flickr.com/3078/2420823339_8a3ebfdefd.jpg?v=0 

 

Kulturens Hus är nutida tillkomst och invidges i Luleå 2007. Anläggningen är 14 000 
m² stor, och inrymmer stadsbibliotek, konsthall, stor och liten konsertsal, 
multifunktionella foajéer i tre plan samt kafé och restaurang.45 Kulturens Hus ligger i 
jämförelse med andra byggnader som nämnts tidigare, inte längst med Storgatan och i 
dagsläget har den inte direkt kontakt med Storgatan.  

                                                      
45 Wikipedia, den fria encyklopedin.(2008). Kulturens Hus. (Elektroniska källor) 
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Figur 7 Kulturens Hus. Källa: http://www.strangbetong.se/?get=content&action=view&id=127-113 

 

I och med planändringen på kvarteret Hunden, kommer Kulturens Hus att få 
direktkontakt med Storgatan, som i dagsläget är det viktigaste affärsstråket i stadens 
centrum och således stadens mest centrala och besökta gata. En del av Skomakargatan 
kommer också att planläggas som gågata. Planändringen på kvarteret Hunden kommer 
därmed att ha stor betydelse för stadslivet, allmänheten och även planområdet. 
Planändringen kommer att leda till att centrum blir mer förenat än det är i dagsläget, 
folklivet i centrum kommer inte enbart att koncentreras till Storgatan och centrum 
kommer därmed att upplevas som större.  
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Figur 8 Illustration kv. Hunden. Källa: 
http://www.lulea.se/download/18.15bb922e1192fa7ed07800032/PL+315.pdf 

 

 

4.2.1 PLANOMRÅDET 
Planområdet Katten 6 ligger mitt i ”smeten”. Området omges av Skeppsbrogatan och 
Skomakargatan och ligger enbart några meter från Kulturens Hus, Ebeneser, Shopping 
och det nyvunna kvarteret Hunden. En möjlig planändring på fastigheten Katten 6, 
skulle därmed komplettera den nya detaljplanen för kvarteret Hunden och ytterligare 
utöka den rumsliga utbredningen i Luleå centrum. 

 

Planområdet är för tillfället obebyggt och består i huvudsak av hårdgjorda och grusade 
ytor. Växligheten på området är nästan obefintlig och består av några björkar planterade 
längst Skeppsbrogatan. Enligt undersökningar gjorda i den fördjupade översiktsplanen 
för Luleå tätort har planområdet Katten 6 förhållandevis goda geotekniska 
förutsättningar och enligt figuren belägen antingen på moränjordar, sand på morän eller 
silt på morän.  
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Figur 9. Geotekniska förutsättningar i Luleå Kommun. Källa: 
http://www.lulea.se/download/18.68aff7e010dcb15d70d80005359/FOP_planeringsunderlag.pdf

 

I fördjupade översiktplanen över Luleå tätort nämns också att hela Luleå kommun är 
förhållandevis flackt område och därför finns det inga risker för ras eller skred.  

 

På planområdet har det tidigare stått Folkets Hus. Byggnaden uppfördes ursprungligen 
1842 som officerspaviljong på Pitholmsheden i Piteå. Där hade Kungliga Norrbottens 
regemente sitt övningsfält. När övningsfältet flyttade till Notviken 1882 flyttades även 
paviljongen. Sedermera köptes byggnaden av bröderna Adolf och Johan Åström och 
flyttades till Luleå stad under åren 1914-16. Bröderna drev åkeri och i byggnaden fanns 
även danssalongen Sveasalen. År 1920 köpte Folkets hus föreningen fastigheten och 
2003 förstördes byggnaden i en brand.46

                                                      
46 Öqvist,K.(2007). Luleå stad 1924 och 2004. (Elektroniska källor) 
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Figur 10 Luleå Folkets Hus, innan branden 2003, vy från Skomakargatan. 

 

 

4.2.2 VISIONER FÖR PLANOMRÅDET 
Intressenternas vision för planområdet är att uppföra en byggnad innehållande bostäder, 
hotell, restaurang, samlingslokaler/utställningslokaler på det nuvarande obebyggda 
kvarteret Katten 6. Byggnaden skall delvis vara av trä och upp till 12 våningar hög, dels 
för att rymma de olika intressena, dels för att ytterligare höja stadsprofilen. Den skall 
också uppföras så att miljö- och energifrågorna kommer i fokus och på det sättet 
särskiljas från övriga byggnader i Luleå och väcka intresse för besök.47  

 

Intressenternas vision är att ha ett passivhus eller lågenergihus med spännande design 
och kretsloppstänkandet och med utställningsmöjligheter för miljöanpassad teknik. 
Detta skulle dels väcka intresse för besök, dels skulle det främja en långsiktig hållbar 
utveckling ur ett miljöperspektiv. 48  

För att utnyttja marken på bästa möjliga sätt vill man förlägga parkeringsplatserna under 
markytan. Planändringen på kvarteret Hunden medför möjligheter för samordnad 
nedfart som kan nyttjas genom tunnel under Skomakargatan för infart till parkering 

                                                      
47 Ulrika Lundberg (2008). Intervju. (Muntliga källor) 

48 Ibid. 
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under mark i fastigheten Katten 6. Huvuddelen av parkeringsbehovet tillgodoses genom 
samordning med Kulturens Hus. 49  

 

Förslag till de olika funktionerna i byggnaden på olika våningsplan är följande: 

 

 

Våningsplan Funktioner

(11/12) restaurang/samlingslokal 

5- (10/11) bostäder 

3-4 hotell 

1-2 samlingslokaler, utställningslokal 

0 kommersiella lokaler 

- 1 parkering 

- 2 infrastruktur/ försörjningssystem ev parkering 

 

 

 

Möjliga intressenter som finns för att driva projektet vidare är: 

 

• Luleå Folkets hus u.p.a. för samlingslokaler, kommersiella lokaler, restaurangdelen 
mm 

• NENET Smarta energilösningar mm, utställningslokal 
• LTU forsknings och utvecklingsarbete  
• Privat intressent 1: hyreslägenheterna 
• Privat intressent 2: hotelldelen 

                                                      
49 Ulrika Lundberg (2008). Intervju. (Muntliga källor) 
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5 UTREDNING – REKOMMENDATIONER, MÅL OCH 
RIKTLINJER 

 

Vid planeringen är det viktigt att ta hänsyn till de rekommendationer, mål och riktlinjer 
som står angivna i tidigare framtagna program och översiktsplanet. Dessa visar en 
önskad utveckling av Luleå och ska vara vägledande och fungera som stöd vid 
planeringen. Dokument som berör planområdet är:” Fördjupad översiktsplan över 
Luleå tätort”,” Inriktning för boendeplanering för Luleå kommun 2007-2012”, 
”Stadsmiljöprogram för Luleå centrum” och ”Nulägesbeskrivning Boende och boende 
miljöer”. Här kommer en kort sammandragning av rekommendationer, mål och 
riktlinjer som står angivna i dessa dokument.  

 

 

5.1 ÖVERSIKTSPLANENS REKOMMENDATIONER 
 

Fördjupad översiktsplan för Luleå tätort har blivit antagen av kommunfullmäktige 
1993-04-26, § 92. Där anges att expansionen i Luleå centrum bör ske så att centrum 
även framledes kan utvecklas till ett levande centrum med bostäder, arbetsplatser, 
butiker, kulturaktiviteter, nöjen mm. Rekommendationer för Luleå centrum är därför att 
centrumfunktioner och bostäder ska prioriteras.  

Kommunen skall också sträva efter att ha en ökad blandning av bostäder och 
arbetsplatser såväl inom som mellan stadsdelar, detta är för att dämpa trafikökningen.  

 

 

5.2 BOSTADSFÖRSÖRJNINGPLANS REKOMMENDATIONER 
 

I ”Inriktningen för boendeplanering för Luleå kommun 2007-2012”, som är Luleås 
bostadsförsörjningsplan och som har blivit antagen av kommunfullmäktige 29 augusti 
2005 anges det, att det finns en brist på bostäder i Luleå centrum och att det krävs ett fortsatt 
tillskott av bostäder för att befolkningsmålet ska kunna uppnås. Bristen berör främst ungdomar 
och ensamstående och gäller efterfrågan på små hyreslägenheter på 1-2 rum och kök. Dessutom 
finns det i centrum också en brist på stora hyresrätter på 4-5 r o k, som efterfrågas främst av 
seniorer som flyttar ifrån en villa.  
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Där nämns det också att energipriserna förutspås i det närmaste fördubblas och att 
förutsättningar till kretsloppsanpassade boendelösningar och energieffektiv bebyggelse 
därför bör främjas.  

 

 

5.3 STADSMILJÖPROGRAM FÖR LULEÅ CENTRUM – 
FÖRSLAG TILL MÅL OCH RIKTLINJER 

 

Luleå kommun har ett stadsmiljöprogram som antogs av kommunfullmäktige 2004-02-
23. Stadsmiljöprogrammet har tagits fram för att lyfta fram kvaliteter som finns i 
stadskärnan och göra centrum till en vackrare och attraktivare plats att besöka och vistas 
i.  

 

Luleås nordliga läge, dess stadsplan och det faktum att Luleå centrum är belägen på en 
halvö som i sin tur öppnar stora möjligheter till vattenkontakt i centrum, gör att i 
stadsmiljöprogrammet diskuteras Luleå utifrån utgångspunkter som: rutnätsstad, sjöstad 
och vinterstad. 

 

I stadsmiljöprogrammet nämns det bland annat betydelsen av hur viktigt det är att ta 
tillvara och ytterligare förstärka Luleås identitet som rutnätsstad, sjöstad och vinterstad, 
att skapa ytterligare fotgängarytor i Luleås stadskärna, att göra centrum tillgänglig för 
alla och att ha en stadskärna med rikt och varierat utbud av handel, nöjen, kultur, 
service, verksamheter och bostäder men också offentliga platser som torg och parker. 

 

Till exempel skulle ytterligare fotgängarytor leda till att människor skulle röra sig över 
en större del av centrum, centrum skulle därmed upplevas som större och fler platser 
skulle kunna fungera för uteserveringar och möten. Stadskärna med rikt och varierad 
utbud skulle däremot bidra till en levande stadsmiljö, då människor skulle vistas i 
staden av olika skäl under hela dygnet. Utblickar och utsikt över vattnet, är inte bara 
vackert utan också skulle bidra till man skulle uppleva att centrum är beläget på en 
halvö och på det sättet förstärka Luleås identitet som sjöstad.  
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5.4 NULÄGESBESKRIVNING BOENDE OCH BOENDEMILJÖER 
– HÅLLBARHETSASPEKTER 

 

Luleå kommun har tagit fram fem nulägesbeskrivningar av Luleå 2007 som ska ligga 
till grund för programmet ”hållbart samhällsbyggande – Luleå 2050”. Dessa är:  

 

 Boende och boendemiljöer 

 Infrastruktur 

 Natur 

 Upplevelse och rekreation 

 Näringsliv och sysselsättning 

 

Meningen med programmet är att ta fram en ny version och framtidsbild för Luleå 
2050. En tyngdpunkt i rapporterna ligger i bedömningen av definierade 
hållbarhetsaspekter samt ett tydliggörande av vilka kritiska frågor som är betydelsefulla 
för den framtida utvecklingen inom området.  

 

I nulägesrapport om ”Boende och boendemiljöer” lyfts det fram bland annat brist på: 

 

• Tillgång till bostäder i Luleå centrum eller centrumnära lägen med närhet till 
service, kultur, nöjen och andra människor.  

 

Där nämns det också att detta borde tillgodoses med ett ökat bebyggande i centrum i 
form av förtätning eller påbyggnad av befintlig bebyggelse. 
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6 HÅLLBAR UTVECKLING 
 

Som det har nämnt tidigare i rapporten är hållbar utveckling: 

”En utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Bruntlandkommissionen 
1987).   

Hållbar utveckling inbegriper ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner. De 
senaste åren har begreppet hållbar utveckling börjat omsättas i praktiska handlingar.50 
Vid FN:s  klimatmöte i Kyoto 1997 har till exempel världens länder beslutat att minska 
utsläppen av växthusgaser. Växthusgaser bildas vid förbränningen av fossila bränslen 
och bidrar till växthuseffekten. 51  Stora delar av energianvändningen baseras idag på 
fossila bränslen. Då lokaler och bostäder står i dagsläget för ungefär 40 % av Sveriges 
totala energianvändning, har lokal- och bostadssektorn identifierats som ett av de 
områden där energibesparingar kan göras. Riksdag och regering sätter därför idag högre 
krav på effektivare energihushållning. Målet med kravet är att energianvändningen på 
bostäder och lokaler ska minska och att detta skall göras genom att effektivisera 
energianvändningen samt öka mängden energi från förnyelsebara energikällor. 52

 

 

6.1 HÅLLBAR BEBYGGELSE 
 

6.1.1 PASSIVHUS 
Passivhus har i jämförelse med ett konventionellt hus ett mycket lågt energibehov och 
går därmed i riktning med uppsatta mål för hållbart byggande. Passivhus konceptet 
bygger på att minimera energiförlusterna genom att bygga huset tätare, ha 
energieffektiva fönster och bättre isolering i väggar och tak än konventionella hus.  
Huset uppvärmningssystem skiljer sig från konventionella hus och går ut på att ta 
tillvara det värmet som redan finns i huset via människor och hushållapparater för 

                                                      
50 Skogsindustrierna. (2004). Att välja trä.(Tryckta källor) 

51 Areskoug, M. och Eliasson,P. (2007). Energi för hållbar utveckling – Ett historiskt och 
naturvetenskapligt perspektive. (Tryckta källor) 

52 Hägerstedt, O. (2007). Energieffektiviserande åtgärder i trähus.(Tryckta källor) 
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uppvärmning av den friska luften som tas in, via s.k. värmeväxlare. Dessutom utnyttjas 
solinstrålning för att värma upp både hus och varmvatten när det är möjligt.53

 

Figur 11 Passivhus konceptet. Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Passivhus 

 

För att använda begreppet ”passivhus” för en byggnad så krävs att ett antal grundläggande krav 
för denna typ av byggnad ska uppfyllas. Energimyndigheten har tagit fram en lämplig 
kravspecifikation för passivhus och lågenergihus och de byggnader som uppfyller de 
krav som specificeras kan kallas för ”passivhus” enligt Energimyndigheten. Förslaget 
för kravspecifikation för passivhus har utgått från tyska passivhuskrav, men anpassats 
till svenska förhållanden för att göra passivhusbyggande möjligt även i ett mer nordisk 
klimat. I ett nordisk klimat ska maximal totalt köpt energi för hela byggnadens 
energianvändning exklusive hushållsel uppgå till högst 55 kWh/m2.54  

 

 Fördelar med passivhus, förutom minskad energianvändning, är att radiatorer inte alls 
behövs.55 Då ljudnivån i en byggnad påverkas av fasadkonstuktionen, kan bra 
värmeisolering och ett ”tätat” fönster även medföra bra bullerdämpning.56  Nackdelen 
blir istället högre byggkostnaderna som värmeväxlare för ventilationen, tjockare 

                                                      
53 Passivhuscentrum (2008). Passivhus. (Elektroniska källor)  

54 Forum för energieffektiva byggnader (2008). Kravspecifikation för passivhus i Sverige – 
Energieffektiva bostäder. (Elektroniska källor) 

55 Forum för energieffektiva byggnader (2008). Konceptet Passivhus. (Elektroniska källor) 

56 Boverket (2000). Planera för en god ljudmiljö – en första vägledning. (Tryckta källor) 
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isolering och även bättre fönster och dörrar medför. 57 För värmeväxlare krävs det också 
avfrostningsanordning, så att inte problemet med påfrysning med is vintertid uppstår. 
Avfrostningsanordning drar energi och kan därför försämra verkningsgraden. Systemet 
med värmeväxlare kräver också två fläktar som ofta bullrar, vilket leder till att huset 
måste vara mycket tätt för att systemet inte skall störas av ofrivillig ventilation. 
Ofrivillig ventilation ökar med sänkt utetemperatur, med höga byggnader och med höga 
rumsvolymer.58  

 

6.1.2 TRÄHUS 
År 1874, då när Sveriges första nationella ramverk med regler och riktlinjer för 
byggande i svenska städer fastställdes föreskrevs att trä fick inte användas i byggnader 
högre än 2 våningar. Bakgrunden till detta, som det nämnts tidigare i rapporten, var 
främst de förödande stadsbränderna som inträffade under hela 1800-talet. I takt med 
växande kunskap om branddimensionering, utrymmessäkerhet och skydd mot spridning 
av brand, har de formella hindren mot att använda trä i höga och stora hus sedan 1994 
försvunnit. Trots det har tveksamheten mot att använda trä i stora konstruktioner och 
höga hus levt kvar genom åren. Men idag har intresset för att göra trä åter till ett lika 
självklar alternativ som betong, stål, tegel och murlock i allt byggande väckts. 59

 

Det finns många fördelar med att väja trä som byggmaterial. Trä som byggnadsmaterial 
är ett fördelaktig miljöval vad gäller naturresurser, energianvändning, koldioxidutsläpp 
och avfall sett ur ett  livscykelperspektiv. I Sverige är tillväxten större än avverkningen 
och skogsvolymen ökar med 17 miljoner m3sk per år.  Det vill säga att så länge skogen 
växer kommer det att finnas trä till byggande. Då koldioxiden lagras i materialet tills det 
bränns upp eller bryts ner biologisk är träprodukter och träbyggnader i synnerhet 
viktiga. I jämförelse med andra material som stål, aluminium och betong förbrukar trä 
också mindre energi vid tillverkningen. Nästan all tillverkning av trämaterial sker med 
energi kommande från förnyelsebara källor, som är koldioxidneutrala . Sågverkets 
energiförbrukning utgörs till 80 procent av biobränsle och till 20 procent av elenergi. 
Trä läggs inte heller på deponi; antingen förbränns materialet och dess energi tas då 
tillvara eller så återvinns det. Så sett ur det perspektivet är trä det naturliga materialet för 
ett uthålligt samhälle. 60 Brandsäkerheten gällande träbyggande i flervåningshus, kan 
                                                      
57 Berglund, A., Eklöf, M. (2008). Applicering av konceptet Passivhus på ett industriellt byggt 
flerbostadshus i trä. (Rapport) 

58  Block, M. och Bokalders, V.(1997). Bygg ekologi 2 Att hushålla med resurser. (Tryckta källor) 

59 Boverket Byggkostnadsforum (2006). Sundsvalls Inre Hamn – Ett utvecklings- och informationsprojekt 
för trähusbyggande i massivträ. (Rapport) 

60 Skogsindustrierna. (2004). Att välja trä.(Tryckta källor) 
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numera garanteras till exempel med sprinklersystem. Nackdelar som fortfarande består 
med träbyggande är dock att få bra stabilitet, men också bra kvalitet på ljudisolering och 
brandisolering. 61

 

6.2 FÖRNYELSEBARA ENERGIKÄLLOR 
 

Till vårt förfogande har vi bara tre olika primära energiresurser att grunda vår 
energihushållning på: fossila bränslen, flödande energi och kärnbränsle. Med flödande 
energi menas sådan energi som inte påverkas av ifall människan utnyttjar det eller ej, 
och kallas därför också för förnyelsebar energi. När det kommer till förnyelsebar energi 
rör det sig om tre olika energiflöden: solenergi, tidvatten energi och geotermisk energi, 
där solstrålning är den klart dominerande. Solenergi kan utnyttjas i form av bioenergin, 
vindenergi, vattenenergi, värme i mark, luft och vatten, solvärme och solel.62   

 

6.2.1 SOLVÄRME 
Solvärme kan utnyttjas i form av passiv värme och aktiv värme. Med passiv värme 
menas att byggnaden utformas för att utnyttja solinstrålningen, t.ex. med stora glasytor 
mot söder och små mot norr, och med vägg- och golvmaterial som kan lagra värme. 
Med aktiv solvärme menas att vatten och luft värms upp i en solfångare för att utnyttjas 
för bostadsuppvärmning och till hushållsvarmvatten. Nackdelen med solfångare är att 
installationen är dyr och oftast kräver ganska stor yta. Om behovet skall täckas även 
under vintermånaderna krävs det ännu större yta, under sommarmånaderna fås istället 
outnyttjat överskott. Fördelen är att driftkostnaden är nära noll och installationen lönar 
sig efter 10 år. Då solfångare är utrymmeskrävande och kan därför uppfattas som en 
visuell miljöförstöring, strävar man numera efter att integrera solfångare i byggnader så 
att de ersätter annan fasad – eller takmaterial. De upplevs då inte som en främmande 
påbyggnad, samtidigt som de stora glasytorna ger byggnaden ett speciellt utseende. 
Solfångare kan också kombineras med reflektorer. Fördelen med det är att man slipper 
bygga större och dyrbara solfångare. Reflektorer speglar in solljuset som träffar vid 
sidan av absorbatorn och ökar instrålningen och energiutbytet. Försök har också gjorts 
där man kombinerar solfångare med solceller.63  

 

                                                      
61 Block, M. och Bokalders, V.(1997). Bygg ekologi 1 Att bygga sunda hus. (Tryckta källor) 

62 Areskoug, M. och Eliasson,P. (2007). Energi för hållbar utveckling – Ett historiskt och 
naturvetenskapligt perspektive. (Tryckta källor) 

63 Ibid. 
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I solcellen omvandlas solenergi direkt till el, dessa skall därför ej förväxlas med 
solfångare som enbart används för ett erhålla värme. Solcellen fungerar som en 
strömkälla, där ljusets fotoner ger energi till elektroner i solcellen, så att de kan drivas 
runt som elektrisk ström i en ansluten krets. Solceller kan utnyttjas i litet format och i 
stora anläggningar för att leverera ström till elnätet. Solcellen är uppbyggd av en tunn 
platta av kisel. Kiselmaterialet är dyrt och med tanke på att solcellen är beroende av att 
fånga in så mycket ljus som möjligt och måste därför göras stor, kan det bli kostsamt. I 
Sverige har vi relativt låga elpriser, det har varit ett hinder för etablering av solceller. 
För att stimulera utvecklingen har man därför infört generösa bidrag till solceller på 
offentliga byggnader. Produktionen av solceller är energikrävande, men 
energiåterbetalningstiden är ändå inte längre än 2-3 år. Även solceller kan utnyttjas 
bättre genom reflektorer. 64  

 

6.2.2 VÄRME FRÅN LUFT, MARK OCH VATTEN 
Värme från luft, mark och vatten kan utvinnas med hjälp av en värmepump. 
Värmepumpens funktion möjliggör att överföra värme från något som har låg 
temperatur till något med högre temperatur.65  

 

Luft-luft värmepump är enkel och billig att installera. Pumpar kan även utnyttjas i 
motsatt riktning och kyla lokalerna på sommaren. På vinter kan temperaturskillnaden på 
uteluften och inneluften bli så stor att värmefaktor minskar kraftigt, då är det inte lika 
gynnsamt med luft-luft värmepump. Då blir det gynnsammare med bergvärmepump 
som hämtar värme från grundvatten på några tiotals meter djup. 66

 

Kompressorer, pumpar och fläktar avger buller som kan vara störande, speciellt gäller 
detta luft-luft värmepump, där en fläkt blåser varmluft direkt till bostaden. 
Energiåterbetalningstiden för värmepump är kort och motsvarar mindre än två månader. 
Ett problem gällande de flesta värmepumpar är att kompressorn till värmepump drivs 
med el - miljöpåverkan från elproduktionen måste därför beaktas när man värderar 
värmepumpar. Den kan förefalla vara slöseri att utnyttja elenergi med hög energikvalitet 
för att erhålla termisk energi med låg kvalitet.67

                                                      
64 Areskoug, M. och Eliasson,P. (2007). Energi för hållbar utveckling – Ett historiskt och 
naturvetenskapligt perspektive. (Tryckta källor) 

65 Ibid. 

66 Ibid. 

67 Ibid. 
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6.2.3 VINDKRAFT 
Luleå är en blåsig stad och det kan ligga nära till hands att utnyttja vinden som elenergi. 
När man tänker på vindkraft, tänker man oftast på stora anläggningar, men nu finns det 
småvindkraftsverk som går att installera på byggnader.  

 

Det som gäller allmänt för vindkraft är att de fångar upp rörelseenergin i luften. Den 
tillgängliga energin beror av hastigheten dels av rörelseenergin i en viss mängd luft, 
dels av hur stor mängd luft som blåser varje sekund. Vindhastigheten beror mycket 
starkt av förhållanden på marken och ökar på högre höjd. Vindkraftverk måste därför 
placeras högt med fri omgivning.68  

 

Fördelen med vindkraftverk är att vindkraftverk utnyttjar inga ändliga resurser och ger 
inte upphov till utsläpp eller avfall. Energibehovet för att till verka vindkraftverk är litet 
– energiåterbetalningstiden är mindre än ett halvår. Nackdelen är att tillgången på vind 
är växlande och ett elsystem med enbart vindenergi skulle ej kunna garantera tillgång 
till el. En annan nackdel är vindkraft genererar buller.69

 

 

                                                      
68 Areskoug, M. och Eliasson,P. (2007). Energi för hållbar utveckling – Ett historiskt och 
naturvetenskapligt perspektive. (Tryckta källor) 

69 Ibid. 
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6.3 EXEMPEL 
Energieffektiva hus som är självförsörjande med energin kommande från förnyelsebara 
källor, är inget nytt koncept. Västra hamnen i Malmö är ett exempel på det. Västra 
hamnen försörjs av solfångare, solceller, värmepumpar, vindkraftverk mm.70

 

 

Figur 12 Västra Hamnen i Malmö. Källa: http://home.att.net/~amcnet/bo01.html

 

Ett annat exempel är Kulturhuset i Stockholm som har satsat både på solceller och små 
vindkraftverk som inte kräver bygglov och producerar 1800 kWh per år vid en 
medelvind på 6 meter per sekund.71

 

 

Figur 13 Kulturhuset i Stockholm. Källa: http://www.energimyndigheten.se/sv/press/nyheter/Det-
blaser-pa-kulturhustak/

                                                      
70 Areskoug, M. och Eliasson,P. (2007). Energi för hållbar utveckling – Ett historiskt och 
naturvetenskapligt perspektive. (Tryckta källor) 

71 Energimyndigheten (2008). Vindkraft på hustak. (Elektronisk) 
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NCC har också lanserat ett koncepthus som visar att det är möjligt att bygga hus som 
klarar sin egen energiförsörjning. Huset ska få el genom solceller och två vindkraftverk 
och vara välisolerat. På vintermånaderna värms huset upp av överskottsvärmen som har 
lagrats i batterier och vätgastuber. Nackdelen är att det krävs stora investeringar för 
genomförande av projektet.72

 

 

Figur 14 NCC:s koncepthus. Källa: http://www.miljorapporten.se/article.jsp?article=12836

 

I Växsjö bygger NCC också landets första åttavåningshus i trä som är dessutom är ett 
passivhus. Ett högt passivhus är inte ovanligt koncept och NCC bygger redan landets 
första höga passivhus, Halmhuset i Göteborg. Men ett så högt trähus, som samtidigt är 
så energisnålt att det är ett passivhus, har ännu aldrig byggts i Sverige.73 
 

 

 
Figur 15. Högt passivhus i trä (Växsjö). Källa: http://www.ncc.se/sv/om-ncc/sa-arbetar-vi/Miljo-och-
energi/Nyheter/Forsta-hoga-passivhuset-i-tra/
                                                      
72 Miljörapporten (2005). Hus utan elräkning till salu. (Elektronisk) 

73 NCC 2008. Första höga passivhuset i trä. (Elektronisk) 
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7 FÖRSLAG TILL UTFORMNING AV PLANOMRÅDET 
 

Förslaget till utformningen av planområdet har grundats dels på de utredningar som 
gjordes innan i rapporten, dels på visionen för planområdet. Planbeskrivningen och 
detaljplanet hittas i bilagor. Här följer mest egna skisser och egna funderingar.  

 

 

7.1 FÖRLAG TILL DETALJPLAN 
 

Planändringen för Katten 6 i enlighet med intressenternas vision för planområdet, ligger 
i riktning med de angivna rekommendationer, mål och riktlinjer gällande planering i 
Luleå och kommer att:  

 

• Möjliggöra bebyggelse av centrumfunktioner och bostäder i Luleå centrum. 

• Tillgodose bristen på bostäder i Luleå centrum genom förtätning av planområdet. 

• Bidra till en levande stadsmiljö, då blandningen av bostäder, handel, service och 
verksamheter kommer att medföra att människor kommer att vistas där av olika skäl 
och under hela dygnet.  

• Främja energieffektiv bebyggelse och kretsloppsanpassade boendelösningar. 

• Tillvarata utblickar mot vattnet genom högre exploatering och på det sättet förstärka 
Luleås identitet som sjöstad. 

 

Detaljplanen föreslås därför möjliggöra en planändring i enlighet med intressenternas 
vision för planområdet. ( Se BILAGA 1) 

 

7.1.1 BESTÄMMELSER 
Den föreslagna detaljplanen ger stort utrymme för utformning av byggnaden. 
Bestämmelser i detaljplanet möjliggör bebyggelse med högsta total höjd på + 48 meter 
över nollplanet. De översta våningarna i byggnaden föreslås dras in 3 meter för att 
sänka intrycket av höjd mot gatan.  
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Då centrum är beläget på en halvö gör det att staden blir särskilt utsatt för vindar. 
Bestämmelser möjliggör därför också installation av små vindkraftverk på taket. Det 
skulle inte enbart främja hållbar bebyggelse utan också skulle göra att byggnaden skulle 
sticka ut och vara speciell.  

För att planändringen på Katten 6, som tillgodoser en mix av bostäder av bostäder, 
arbetsplatser, nöjen, handel och service, ska komma till sin rätt föreslås byggnaden 
utformas på det sättet så att entréerna lokaliseras till både Skomakargatan och 
Skeppsbrogatan.  

 

 

Figur 16 Siktlinjer 

 

Övrig markyta som inte omfattar bebyggelse föreslås skall vara tillgänglig för 
varumottagning och sopavhämtning.  

 

 

7.2 FÖRSLAG TILL UTFORMNING AV BYGGNADEN 
 

Utifrån bestämmelser i detaljplanet har jag ritat två förslag till hur man skulle kunna 
utforma byggnaden. Båda förslagen är uppritade efter de totala byggnadshöjder som 
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föreslås i detaljplanet och med entréerna lokaliserade till både Skomakargatan och 
Skeppsbrogatan.  Hur byggnadshöjder kommer att se ut i förhållande till övrig 
bebyggelse i Luleå centrum kan ses i bilderna nedan.  

 

 

Figur 17 Höjder vy längst Skeppsbrogatan 

 

Figur 18 Höjder vy längst Skomakargatan 

 

Figur 19 Höjder vy från Norra Hamn 
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7.2.1 FÖRSLAG 1 
 

 

Figur 20  Planlösning 1 

 

Figur 21 Vy uppifrån 1 
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Figur 22 Vy uppifrån 2 

 

Figur 23 Vy uppifrån 3 

45 
 



FÖRSLAG TILL UTFORMNING AV PLANOMRÅDET 

 

Figur 24 Vy från Storgatan 1 

 

Figur 25 Vy från Storgatan 2 
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Figur 26 Vy mot Norra Hamn 

 

Figur 27 Vy från Norra Hamn 
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7.2.2 FÖRSLAG 2 
 

 

Figur 28 Planlösning 2 

 

 

Figur 29 Vy uppifrån 1 
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Figur 30 Vy uppifrån 2 

 

Figur 31 Vy från Storgatan 
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7.3 ÖVRIGA FÖRSLAG 
 

Bygganden bör utformas så att det tillgodoser bristen som råder i centrum gällande små 
hyreslägenheter på 1-2 r o k för ungdomar och ensamstående samt stora hyresrätter på 
4-5 r o k, som efterfrågas främst av seniorer som flyttar ifrån stor villa. Med antagande 
att tillgången till bil inte är lika stor hos ungdomar och seniorer kan det också vara ett 
bra sätt att minska behovet på parkeringsplatser. 

 

Någonting som man kan också överväga att göra är en ”skyway” mellan Stadium och 
byggnaden på kvarteret Katten 6. I dagsläge finns det redan en ”skyway” som sträcker 
sig mellan Shopping och Stadium.  En skyway är en typ av bro eller inhägnad mellan 
två byggnader. Dessa ansluts vanligtvis på andra eller tredje våningen. Skyway är ett 
bra sätt att skydda fotgängare från vädret. 74 Men det kan också vara ett bra sätt till att få 
en mer fungerande andra eller tredje våning i en byggnad.   

 

                 

Figur 32 Skyway Calgary       Figur 33 Minneapolis skyway.  

Källa: http://en.wikipedia.org/wiki/Skyway

 

Om solceller och solfångare ska installeras på byggnaden är det viktigt att ta hänsyn till 
den tillgängliga solinstrålningen. Vid framtagande av det nya detaljplanen för kv. 
Hunden genomfördes skuggstudier. Dessa gjordes vid tre olika tillfällen (21 mars, 21 
juni och 21 september) och undersöktes vid tre olika tidpunkter (kl. 8.00, 12.00, 18.00). 
Skuggstudier visade att de framtida bebyggelser på kv. Hunden kommer att skugga en 
stor del av planområdet Katten 6 under största delen av året. Mest tillgängliga 
solinstrålningen för planområdet kommer att inträffa under sommaren. För att tillgodose 
                                                      
74 Wikipedia, den fria encyklopedin.(2008). Skyway. 
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så mycket solinstrålning som möjligt bör därför byggnadshöjden på fastigheten Katten 6 
vara högre än på kv. Hunden.  

 

För en lyckad handelslösning krävs det också ett rikt gatuliv. Erfarenheter från såväl 
svenska som europeiska städer visar att begränsningar eller totala avskärmningen av 
biltrafiken på en gata är en av de mest effektiva metoderna som finns för att locka 
människor till att vistas där.75 Skomakargatan är en gata på endast 8 meter. Begränsas 
biltrafiken på Skomakargatan för enbart in- och utfart samt lastintag och om större 
utrymme skapas för gång- och cykeltrafikanter, kommer detta troligen att leda till att 
människor kommer att vara mer villiga till att röra sig på Skomakargatan. Detta 
kommer i sin tur att öka chansen för en lyckad handelslösning. 

                                                      
75  Luleå kommun, Stadsbyggnadskontoret (2004). Stadsmiljöprogram för Luleå centrum. (Tryckta 
källor) 
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8 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 

Detaljplanen föreslås möjliggöra en planändring i enlighet med intressenterna vision för 
planområdet, då det ligger i riktning med de angivna rekommendationer, mål och 
riktlinjer gällande planering i Luleå. Uppförande av passivhus på planområdet innebär 
att hela byggnadens köpta energianvändning exklusive hushållsel får uppgå till högst 55 
kWh/m2 .  För att kunna uppfylla det kravet bör energin kommande från förnyelsebara 
källor utnyttjas.  

 

Centrums läge på en halvö, gör att staden blir särskilt utsatt för vindar. Därför anses det 
vara lämpligt att utnyttja vindenergi, i form av uppförande av små vindkraftverk på 
taket. Det skulle inte bara generera el utan också göra att byggnaden skulle sticka ut och 
vara speciell. Nackdelen med vindkraftverk är att det inte alltid kan garantera tillgång 
till el, då tillgången på vind är växlande. Elsystemet bör därför inte vara enbart beroende 
av vindenergin. En annan nackdel är att vindkraftverk genererar buller, därför är det 
viktigt att göra bullerundersökningar och utreda hur buller kommande från 
vindkraftverk kommer att påverka de boende i huset samt de boende på de närliggande 
fastigheterna. Detta gäller speciellt om huset ska vara uppförd av massivträkonstruktion, 
då trähus inte har lika bra ljudisolering som hus uppförda i exempelvis betong. Vid 
installationen av solceller och solfångare, måste också små vindkraftverk på taket 
placeras på ett sådant sätt att de inte skuggar dessa.  

 

Mängden energi kommande från solceller och solfångare är beroende av den 
tillgängliga solinstrålningen och varierar därför kraftigt beroende på årstiden. 
Skuggstudier som gjordes vid framtagande av det nya detaljplanen för kv. Hunden visar 
på att de nya bebyggelser på kv. Hunden kommer att skugga planområdet under en stor 
del av året. För att tillgodose så mycket solinstrålning som möjligt rekommenderas även 
att byggnadshöjden på fastigheten Katten 6 ska vara högre än på kv. Hunden. Då 
solceller är ganska dyra bör övervägningen mellan kostnader och utvunnen energi göras. 
Solceller kan dock finansieras av statliga bidrag. 

 

När det kommer till värmepumpar så finns det ett problem. Problemet gäller att de flesta 
värmepumpar drivs med el, vilket betyder att miljöpåverkan från elproduktionen måste 
beaktas när man värderar värmepumpar. Den kan förefalla vara slöseri att utnyttja 
elenergi med hög energikvalitet för att erhålla termisk energi med låg kvalitet. 
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Andra förslag som rekommenderas men som inte har fastställts i detaljplanet är att 
byggnaden skall uppföra på det sättet så att tillgodoser bristen som råder i centrum 
gällande små hyreslägenheter på 1-2 r o k för ungdomar och ensamstående samt stora 
hyresrätter på 4-5 r o k, som efterfrågas främst av seniorer som flyttar ifrån stor villa. 
Byggnaden kan också anslutas med Stadium, genom en ”skyway”. Skyway är ett bra 
sätt att skydda fotgängare från vädret. Men det kan också vara ett bra sätt till att få en 
mer fungerande andra eller tredje våning i en byggnad.   

 

.   
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Detaljplan för del av Innerstaden 

 

KATTEN 6 
 

Anastasia Mileoranskaya 

 

PLANBESKRIVNING 
 

 
HANDLINGAR 

 

I planen ingår följande handlingar: 

• Plankarta med bestämmelser, illustrationer och översiktskarta. Plankarta blir 
juridiskt bindande när detaljplanen vinner laga kraft. 

• Denna planbeskrivning 
• Genomförandebeskrivning 
 
 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

 

Planens huvudsakliga syfte är att ge planmässiga förutsättningar för att möjliggöra en 
högre exploatering inom fastigheten Katten 6 än tidigare och på det sättet möjliggöra 
uppförande av butiker, samlingslokaler/utställningslokaler, hotell, restaurang, kontor 
och bostäder. För att frigöra mer mark i anspråk för bebyggelse föreslås 
parkeringsplatserna att anläggas under markytan, till vilka nedfart skall samordnas 
med kvarteret Hunden. 
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Planändringen ska även bidra till en hållbar utveckling av bebyggelsen i Luleå 
centrum. Byggnaden skall därför uppföras som passivhus, varvid de översta 
våningarna i byggnaden skall vara uppförda i massivträkonstruktion.    

  

 

PLANDATA 

 

LÄGESBESTÄMNING 

Fastigheten Katten 6 ligger i Luleå Centrum och omges av Skeppsbrogatan och 
Skomakargatan. I detaljplanen ingår hela kvarteret Katten 6 och angränsande del av 
Biogrändgatan.  

 

AREAL 

Fastigheten Katten 6 omfattar ca 1342 m2.  

 

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 

Fastigheten Katten 6 ägs av Folkets hus andelsförening u.p. a. Biogrändgatan tillhör 
kvartersmark.  

 

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

 

ÖVERSIKTLIGA PLANER 

Fördjupad översiktsplan för Luleå tätort, antagen av kommunfullmäktige 1993-04-26 
§ 92, anger att centrumfunktioner och bostäder ska prioriteras i Luleå centrum. 
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DETALJPLANER, OMRÅDESBESTÄMMELSER OCH 

FÖRORDNANDEN 

Programområdet berör eller tangerar områden med gällande planer enligt nedan: 

• Kv. Kaninen, Haren, Uttern, Mården, Hermelinen, Hunden, Katten, Råttan, 
Bävern samt del av Norra Hamnplan, fastställd 1946-03-01 (a 68) 

• Kv. Strutsen, fastställd 1970-10-15 (a 285) 

• Niokvartersområdet, fastställd 1986-02-14 (a 419) 

• Bussgata – Smedjegatan, laga kraft 2002-09-26 (P1 249) 

• Kulturens Hus, laga kraft 2005-03-03 (P1 281) 

 

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM, NÄRINGSLIVSPROGRAM ETC 

I bostadsförsörjningsplan antagen av kommunfullmäktige 29 augusti 2005 anges att 
det finns en brist på bostäder i Luleå centrum och att det krävs ett fortsatt tillskott av 
bostäder för att befolkningsmålet ska kunna uppnås. Bristen berör främst ungdomar 
och ensamstående och gäller efterfrågan på små hyreslägenheter på 1-2 rum och kök. 
Dessutom finns det i centrum också en brist på stora hyresrätter på 4-5 r o k, som 
efterfrågas främst av seniorer som flyttar ifrån en villa.  

 

PROGRAM FÖR PLANOMRÅDET 

Inget särskilt program för området har upprättats. 

 

BEHOVSBEDÖMNING 

En miljöbedömning bör göras, då uppförande av småvindkraftverk på taket kan 
medföra bullerstörningar. Buller som medför olägenheter avses i sådana fall vara 
miljöfarlig verksamhet. En miljöbedömning bör också göras vid tillåtlighetsprövning 
som i vissa fall kan krävas vid uppförande av gruppstationer för vindkraftverk. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR 
OCH KONSEKVENSER 

 

NATUR 

MARK OCH VEGETATION 

Området består i dagsläge i huvudsak av hårdgjorda och grusade ytor. Växtligheter på 
området är nästan obefintlig och består av några björkar planterade längst 
Skeppsbrogatan.  

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

I fördjupade översiktsplanen anges området vara belägen på antigen moränjordar, sand 
på morän eller silt på morän och har därför förhållandevis goda geotekniska 
förutsättningar. 

RISK FÖR SKRED/ HÖGA VATTENSTÅND 

Enligt fördjupade översiktsplanen finns det heller inga risker för ras eller skred, då 
hela Luleå kommun förhållandevis flackt område. 

 

BEBYGGELSEOMRÅDEN 

BEFINTLIG BEBYGGELSE 

På planområdet har det tidigare stått Folkets Hus och fram tills byggnaden brann år 
2003 har fastigheten enligt plan används för bostäder, samlingslokaler och 
kommersiella ändamål. I dagsläget står marken obebyggt och används dels för 
parkeringar, dels hyrs ut för upplag och byggbaracker under byggnationstiden på 
omkringliggande fastigheter.   
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Bild 1 Planområde. Vy från Skomakargatan 

 

Bild 2 Planområdet. Vy från Skeppsbrogatan 

.  

TÄNKT NY BEBYGGELSE 

Detaljplanen innebär uppförande av en ny byggnad med högsta total byggnadshöjd på 
+28 meter och på +48 meter över nollplanet. De översta våningarna i byggnaden 
föreslås dras in 3 meter för att sänka intrycket av höjd mot gatan. Byggnaden 
skall rymma butiker, samlingslokaler/utställningslokaler, hotell, kontor, bostäder och 
en restaurang. För att dessa ska komma till sin rätt föreslås byggnaden ha två 
entréer, en längst med Skeppsbrogatan och en längst med Skomakargatan. Där 
byggnadens bottenvåningar föreslås vara för kommersiella och offentliga ändamål.  

För att utnyttja marken på bästa möjliga sätt skall ett parkeringsgarage och 
lagerutrymmen för kvarterets verksamheter anläggas ca två våningar under markplan. 
Parkeringsgaraget föreslås anknytas till parkeringsgaraget som skall göras för 
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kvarteret Hunden genom en tunnel under Skomakargatan. Detta kommer att medföra 
en samordnad nedfart för dessa två kvarteren. 

 

TILLGÄNGLIGHET 

Offentliga lokaler skall vara tillgängliga för rörelsehindrade personer. Butiker, hotell, 
kommersiella och utställningslokaler skall förses med ramper och hissar så att 
framkomligheter är möjlig med rullstol, rollator och vagnar.  

 

FRIYTOR 

LEK OCH REKREATION 

Inom planområdet planeras ingen lekplats. Närmare större grönområden finns i 
Stadsparken och Hermelinparken ca 300 och 700 meter sydväst om kvarteret Katten 6.  

 

GATOR OCH TRAFIK 

Detaljplanen reglerar enbart kvartersmark, men planläggningen kommer att påverka 
trafiksituationen på Timmermansgatan, Skeppsbrogatan och Skomarkgatan. Dels 
kommer varumottagningen ske via Timmermansgatan, då Biogrändgatan kommer 
istället att användas för bebyggelse.   

Dels kommer infart och utfart till parkeringar att samordnas kv. Hunden d v s infart 
och utfart till parkeringsanläggningen kommer att ske i hörnet av Skeppsbrogatan och 
Skomakargatan. Det kan innebära en något ökad trafikmängd. Trafikanalys och 
utformning av vägar, gång- och cykelbanor i anslutning till kvarteret bör därför göras.  

KOLLEKTIVTRAK 

Planområdet är lättåtkomligt via lokaltrafiken i och med att det ligger i centrala Luleå. 
Busshållplatserna finns närmast på Skeppsbrogatan och Smedjegatan och ligger ca 
200 från kvarteret Katten 6.  
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PARKERING, VARUMOTTAG, UTFARTER 

Parkeringsbehovet för kvarteret Katten 6 är med samnyttjande av parkeringsplatser för 
handel inne i centrala Luleå blir enligt beräkningarna ca:  

 

Bostäder 30 lägenheter 27 bilplatser 

Detaljhandel 1811 kvm 54 bilplatser 

Kontor 1715 kvm 19 bilplatser 

Hotell 30 rum 10 bilplatser 

Restaurang  10 bilplatser 

Totalt  120 bilplatser 

 

Parkeringsdäck som kommer att anläggas under markytan beräknas max kunna 
tillgodose ca 80 parkeringsplatser. Detta kommer att innebära en underskott på ca 40 
bilplatser. Detta skall lösas genom inlösen av parkeringsplatser i parkeringshuset 
under Kulturens Hus.  

 

STÖRNINGAR 

Planområdet är utsatt för trafikbullerstörningar från Skeppsbrogatan. Vid 
nybyggnation bör hänsyn tas till dessa, men även till de bullerstörningar som kan 
uppkomma vid uppförande av småvindkraftverk på taket. Ny bostadsbyggnad bör 
utföras så att den ekvivalenta nivån inomhus inte överskrider angiven nivå 30 dB(A).  

 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

VATTEN OCH AVLOPP 

Vatten- och avloppsledningar kan anslutas från omgivande gator. För att få tillräckligt 
vattentryck till de övre planen måste eventuellt tryckstegring utföras. Om byggnaden 
skall förses med sprinkler anläggning, måste en reservoarför sprinklervatten uppföras 
inom kvarteret. 
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VÄRME 

Den nya byggnaden ska uppföras som passivhus, energiförbrukningen för 
uppvärmning kommer således att vara mycket låg och därmed främja en långsiktig 
hållbar utveckling. För att förstärka budskapet ytterligare bör förnyelsebara 
energikällor som t. ex solfångare eller värmepump på planområdet prioriteras. Ett 
extra uppvärmningssystem bör trots allt finnas och fungera som ett komplement till 
eventuell uppvärmning av passivhus, byggnaden föreslås därför anslutas till 
fjärrvärmenätet. 

EL  

Om byggnader förses med solceller eller med småvindkraftverk på taket kommer 
dessa att producera el. Dessa kan inte garantera att elbehovet för byggnaden kommer 
alltid tillfredställas. Därför bör elförsörjningen till området också ske av Luleå Energi 
AB.  

AVFALL 

Avfallshanteringen sköts av Luleå kommun Renhållning AB och i enlighet med 
kommunens policy för avfallshantering. 

 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Planens genomförandetid föreslås till 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. 

 

ÖVRIGT  

För byggnader högre än 8 våningar krävs särskilda brandsäkerhetsmässiga hänsyn. 

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN 

Luleå Tekniska Universitetet       Anastasia Mileoranskaya 

 

 

70 
 



BILAGA 3 

Detaljplan för del av Innerstaden 

 

KATTEN 6 
 

Anastasia Mileoranskaya 

 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 

 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

TIDPLAN 

Förslaget redovisas den 13 oktober. Därefter kan planen behandlas. 
Byggnationen kan startas efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. 

 

GENOMFÖRANDETID 

Genomförandetid är 5 år från det datum planen vinner laga kraft. 

 

ANSVARSFÖRDELNING; HUVUDMANNASKAP 

Förslag till detaljplanen har upprättats av Anastasia Mileoranskaya. 
Fastighetsägaren ansvarar för genomförandet inom kvartersmark. En 
nödvändig fastighetsreglering genomföras. 
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR  

Fastigheten Katten 6 föreslås utökas till att gälla Biogrändgatan också.  

 

 

EKONOMISKA FRÅGOR 

PLANEKONOMI 

Planen bör åtföljas av ett särskilt ärende som redovisar de ekonomiska frågorna. 
Solceller och solfångare på byggnader med offentlig verksamhet, kan dock finansieras 
av statliga bidrag. Framtida driftkostnader bör, om förnyelsebara energikällor används 
såsom vindkraft, solceller, solfångare, vara små. 

 

INLÖSEN, ERSÄTTNING 

Inlösen av parkeringsplatser för kvarteret Katten 6 i parkeringshuset, Kulturens hus, 
skall regleras mellan ägaren till kvarteret Katten 6 och Luleå kommun.  

 

 

TEKNISKA FRÅGOR 

TEKNISKA UTREDNINGAR 

Om solceller och småvindkraftverk skall installeras på byggnaden bör mer 
detaljerade bullerutredningar och tekniska undersökningar gällande tillgängliga 
solinstrålningen under året göras.   

Det föreligger även ett behov att analysera trafiksituationen som detaljplanen 
ger upphov till.  

 

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN 

Luleå Tekniska Universitetet   Anastasia Mileoranskaya
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PARKERINGSBERÄKNINGAR 
 

  Bilplaser per lägenhet     
      
BOSTÄDER Totalt Antal lägenheter Bilplatser 
Flerfamiljshus     
Centrum 0,9 30 27 
      
  Antal bilplatser/1000m2 BTA   
      
CENTRUM Med samnyttjande BTA Bilplatser 
Detaljhandel 30 1811 54 
Kontor 11 1715 19 
      
ÖVRIGT     Bilplatser 
  Antal rum    
Hotell 30  10 
      
Restaurang   10 
      
Totala antal bilplatser   120 
      
      
Kontor = samlingslokaler+utställningslokaler    
Bostäder = 5 lägenheter/våning * 6 våningar = 30 lägenheter   
Hotell: 1parkeringsplats per 3 rum (antal rum ca 15 per våning -- Totalt 30 rum) 
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