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Hur samrådet bedrivits
Detaljplaneprogram
Ett förslag till detaljplaneprogram har visats för samråd under perioden 11:e november – 9:e december 2014. Planhandlingarna har funnits tillgängliga på Luleå
kommuns hemsida, på Stadshuset och på Kulturens Hus. Annons om samrådet
infördes i lokaltidningarna Norrbottens Kuriren och Norrländska Socialdemokraten fredagen den 7:e november 2014.
Ett informationsmöte om förslaget till detaljplaneprogram ägde rum i Sessionssalen i Stadshuset onsdagen den 19:e november 2014 kl. 18.00.
Samråd har under arbetet med detaljplaneprogrammet skett kontinuerligt med
berörda kommunala förvaltningar och bolag.
Under samrådstiden inkom 26 skrivelser.
Samrådsredogörelsen består av svar och kommentarer på de inkomna synpunkterna. De inkomna synpunkterna bifogas i sin helhet i Bilaga 1 och ska läsas
tillsammans med samrådsredogörelsen.

Inkomna synpunkter
1. och 14. Kommunala jämställdhetskommittén
Kommentar
Detaljplaneprogrammet som upprättats är inte juridiskt bindande och visar på ett förslag
kring hur området skulle kunna disponeras. Däremot kommer dessa generella synpunkter
att vara mycket viktiga att beakta i en framtida planläggning av området där man ”spikar” fast fysiska strukturer och egenskaper. Det kommer också att vara viktigt att dessa
frågor och synpunkter som kommunala jämställdhetskommittén lyfter följer med och
överlappas även i genomförandeskedet av denna typ av område.

2. Jonas Haraldson
Kommentar
Lokaliseringen av pumpstationen som tidigare föreslogs ligga vid Körbergs brygga på
Munkebergs Strand är numera utesluten. Huvudpumpstationen kommer inte att placeras
på Munkeberg Strand, utan i ”Röda havet”. Denna typ av pumpstationer kräver ett visst
avstånd till bostadsbebyggelse med hänsyn till luktproblematik som kan uppstå.

3. Henrik Österlund
Kommentar
Förslaget till detaljplaneprogram för Munkeberg Strand redovisar ett förslag och en
ambition kring hur Munkeberg Strand skulle kunna exploateras. Variation i skala och
uttryck är något som detaljplaneprogrammet tar fasta på som en mycket viktig aspekt vid
en exploatering av Munkeberg Strand. Detaljplaneprogrammet fastslår dock inte någon
struktur utan är endast ett förslag. När och ifall området detaljplaneras kommer strukturen och exploateringsgraden att studeras i detalj och regleras i detaljplan. Gällande
upplåtelseformer så är detta något som varken ett detaljplaneprogram eller en detaljplan
kan lösa. Däremot så strävar Luleå kommun efter att detta område ska innehålla en blandning av upplåtelseformer.
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4. Trafikverket
Kommentar
I samband med planläggning bör en analys och en riskbedömning upprättas som behandlar farligt gods samt ökad trafikalstring vid korsningen Bodenvägen - Svartövägen
- Mjölkuddsvägen.

5. Försvarsmakten
Kommentar
Noteras.

6. Fritidsförvaltningen
Kommentar
Synpunkterna tas med till kommande detaljplaneskede.

7. Olle Ekberg
(skriftlig synpunkt lämnad vid samrådsmöte 2014-11-19)
Kommentar
Det kan mycket väl vara så att en gemensam parkeringslösning för området kan lokaliseras närmast Bodenvägen för att fungera som en bullerdämpande skärm. Detta ska framtida planläggning utreda.
Områdets framtida utformning och karaktär ska bygga på det attraktiva läget vid vattnet.
Vid planläggning skall möjligheten till både kommersiella lokaler och angöringsplatser för
mindre båtar och kanoter utredas som kvaliteter för ett framtida bostadsområde.

8. Joakim Karlsson
(skriftlig synpunkt lämnad vid samrådsmöte 2014-11-19)
Kommentar
Ett avvägande mellan bevarande och exploatering måste alltid göras i denna typ av projekt. Detta är också en fråga för kommunens politiker att besluta om i samband med beslut
om ett antagande av detaljplaneprogrammet.
När projektet ska drivas vidare och planläggas måste en kostnads- och rimlighetsanalys
upprättas.

9. Peter Rangson
(skriftlig synpunkt lämnad vid samrådsmöte 2014-11-19)
Kommentar
På sikt är det önskvärt att kunna skapa ett flertal angöringar för biltrafik till Munkeberg
strand för att minska belastningen vid en enstaka angöringspunkt. Bodenvägens nuvarande utformning tillåter dock inte detta idag. Ambitionen är dock att långsiktigt omvandla Bodenvägen från en ”väg” till en ”gata” som har en lägre hastighet samt med ett
flertal gatuanslutningar till omgivningen.
Bullerfrågan är en fråga som måste tas på allvar i all plamering. Decibelbegreppet är ett
logaritmiskt begrepp. Man brukar förenklat säga att en fördubbling av trafikmängderna
medför en ljudökning med 3 dB(A). En ökning med 3 dB(A) upplevs som en knappt hörbar förändring. En ökning med 8-10 dB(A) upplevs som en fördubbling av ljudet. Mjöl4

kuddsvägen hade vid mätningar 2011 en trafikmängd på 2900 VDT (veckodygnstrafik)
vid den tänkta angöringen vid Munkeberg strand, Bodenvägen hade 2011 trafikmängden
28100 VDT norr om korsningen Svartövägen samt 22200 VDT söder om korsningen
Svartövägen. En maximal exploatering av Munkeberg Strand skulle kunna innebära
750 bostäder och detta är onekligen ett maximalt scenario. Ponera att varje lägenhet i ett
centralt läge som Munkeberg Strand generar 3,5 fordonsrörelser per dygn (högt räknat),
detta innebär 2625 fordonsrörelser per dygn som hela området Munkeberg Strand skulle
kunna generera vid ett maximalt utbyggt scenario. Sedan kommer detta område att ha
goda förutsättningar för att bli ett område där bilen inte kommer att behöva vara lika
frekvent använd till följd av god kollektivtrafik, fotgängaravstånd till service och direktanslutning till huvudcykelstråken som förbinder centrala Luleå med övriga stadsdelar.
En mycket viktig aspekt blir att studera angöringen till området och utforma passager vid
infartsgatan och parkstråket på ett trafiksäkert sätt.
Befintlig och framtida luftkvalitet gällande kvävedioxid och partiklar till följd av trafikalstring är något som måste bedömas i det kommande planskedet. Luleå kommun arbetar
med ett åtgärdsprogram för att lösa problematiken med luftkvaliteten primärt i de centrala
delarna av staden där halterna i luften är som högst. Munkeberg Strand har dock bättre
förutsättningar för en större luftomsättning än de centrala delarna av staden då Mjölkudden i stort är glesare bebyggt.

10. Robert Lundqvist
(skriftlig synpunkt lämnad vid samrådsmöte 2014-11-19)
Kommentar
På sikt är det önskvärt att kunna skapa ett flertal angöringar för biltrafik till Munkeberg
strand för att minska belastningen vid en enstaka angöringspunkt. Bodenvägens nuvarande utformning tillåter dock inte detta idag. Ambitionen är dock att långsiktigt omvandla Bodenvägen från en ”väg” till en ”gata” som har en lägre hastighet samt med ett
flertal gatuanslutningar till omgivningen.
Gällande torget är ambitionen att skapa ett mindre torg med slutna hörn som är en rätt
ovanlig form av torgbildning i Sverige (finns exempel, Piteå, Uppsala). Denna formation
är rumsligt sett en god tanke då torgets platsbildning och rörelsemönster inte ”dräneras”
ut ur hörnen som på ett traditionellt torg där rörelsemönstret ofta förpassas till platsbildningens periferi. Ett välfungerande traditionellt torg bygger på kontexten, dvs. att torget
ligger i anslutning till ett frekvent använt stråk samt att det finns en stor koncentration
av publika verksamheter runt torget. Dessa förutsättningar är svårare att skapa på Munkeberg Strand och detta är också ett motiv till den ”annorlunda” torgformationen. De
slutna hörnen ger torget goda förutsättningar för mindre publika lokaler att fungera och
intimiteten längs fasaderna påverkas inte av fordonstrafik, fotgängarflöderna kommer vid
denna formation att förpassas mot fasaderna. Formationen innebär att trafiken passerar
igenom torget och inte runt. Utformningen av denna plats måste dock studeras närmare
vid detaljplaneläggning av området.
Den något ”krokiga” strukturen motiveras av ambitionen att skapa en variation i gaturummen, bidra till att motverka höga hastigheter från trafiken samt att bryta vinden från
den öppna vattenytan söder om Munkeberg Strand.
Förskolans placering kommer att studeras närmare i kommande detaljplaneläggning. Det
är dock mycket orationellt att placera en sådan funktion långt in i ett område med ett fåtal
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angöringar. En sådan placering skulle innebära att fordonstrafik (bilar) ska köra igenom
området två gånger vilket är helt förkastligt ur trafiksynpunkt. Däremot måste skolans
placering definieras med hänsyn till buller och andra liknande parametrar.

11. Räddningstjänsten
Kommentar
De flesta av synpunkterna är av karaktären att de kommer att hanteras i kommande planoch bygglovskeden. Klimataspekten har initialt behandlats i detaljplaneprogrammet vilket
innebär att markytan måste fyllas upp till en nivå på +2,5 meter över havsnivån upp mot
+ 3 meter i programområdets norra del för att kunna genomföra projektet.

12. Roger Enbom och Allis Lindbäck
Kommentar
Vid ett genomförandeskede av projektet måste ytterligare geotekniska utredningar genomföras som belyser markens beskaffenhet ytterligare för att kunna minimera och reducera
påverkan på tangerande fastigheter. Ett detaljplaneprogram lämnar inga garantier utan
handlar om att belysa kända förutsättningar samt en ambition och viljeinriktning kring
hur kommunen avser att använda marken som detaljplaneprogrammet behandlar.
Genomförbarheten är en fråga som i alla projekt måste behandlas under planläggning. I
detta fall bör en översiktlig konstadskalkyl upprättas gentemot hur stor exploateringsgrad
som området tillåter. ”Röda havet” är ett område som även det kräver stora ekonomiska
resurser att genomföra då området kräver omfattande sanering och utfyllnader för att
kunna bebyggas med bostäder.

13. Lantmäteriet
Kommentar
Noteras.

14. Se punkt 1.
15. Sjöfartsverket
Kommentar
Noteras.

16. Magnus Holmberg och Eva Holmberg
Kommentar
Det föreligger komplexa geotekniska förhållanden i området vilket innebär att bortschaktning av sulfidjordar samt utfyllnad kommer att behöva göras. Olika typer av grundläggningsmetoder kommer också att vara aktuella vilket detaljplaneprogrammet och dess
utredningar också belyser. Alla typer av omvandlingsområden innebär en omgivningspåverkan, så är det även i detta fall. Att bygga ett nytt bostadsområde tar tid och det innebär
givetvis konsekvenser iform av transporter, buller etc. Men en stad kan inte byggas på
något annat sätt. Nybyggnation innebär att området kommer att upplevas som en byggarbetsplats under ett antal år. Detta är konsekvenserna av en växande stad.
Områdets slutgiltiga exploateringsgrad måste studeras vidare och fastställs vid detaljplaneläggningen av området.
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På sikt är det önskvärt att kunna skapa ett flertal angöringar för biltrafik till Munkeberg stramd för att minska belastningen vid en enstaka angöringspunkt. Bodenvägens
nuvarande utformning tillåter dock inte detta idag. Ambitionen är dock att långsiktigt
omvandla Bodenvägen från en ”väg” till en ”gata” som har en lägre hastighet samt med
ett flertal gatuanslutningar till omgivningen. Inititalt är dock angöringen från Mjölkuddsvägen den enda bilangöringen. Trafiksituationen och dess utformning måste dock
studeras noggrant vid planläggning av området.
Bullerfågan är mycket viktig. Det trafikbuller som det nya området kommer att generera
är dock väldigt marginellt i förhållande till den trafikintensiva miljö som redan råder i
området. Vegetation i form av mindre trädridåer har i princip ingen bullerreducerande
effekt överhuvudtaget. Exempelvis 100 m tät vegetation kan ge 1-2 dB ytterligare bullerdämpning, utöver avståndsdämpning och markdämpning. Däremot har träden en
viss psykolgisk aspekt ur det hänseendet att man inte ser bullerkällan som då skyms av
vegetationen.
Bullerpåverkan på de första radhusen på Segelvägen 19 redovisas schematiskt i den bullerkartläggning som upprättats kopplat till detaljplaneprogrammet.
”Röda havet” är ett område som även det kräver stora ekonomiska resurser att genomföra
då området kräver omfattande sanering och utfyllnader för att kunna bebyggas med bostäder. På sikt kommer dock även ”Röda havet” att planläggas och genomföras.

17. Bengt Lindgren och Vivianne Lindgren
Kommentar
Exakt som ni beskriver så är området idag relativt otillgängligt för människor vilket också
är anledningen till att fågellivet blivit så rikt i området. Detta är såklart en stor fråga för
projektet att hantera. Bevarandet av området kontra en utbyggnad av bostäder. Ambitionen är dock att i samband med en utbyggnad av området tillgängliggöra strandkanten
och tillskapa typer av vistelsevänliga kvaliteter som inte finns i området idag.
”Röda havet” är ett område som även det kräver stora ekonomiska resurser att genomföra
då området kräver omfattande sanering och utfyllnader för att kunna bebyggas med bostäder. På sikt kommer dock även ”Röda havet” att planläggas och genomföras.
Områdets exploateringsgrad måste studeras noga vid en planläggning. Erforderliga solstudier ska upprättas för att minimera negativ skuggpåverkan på befintliga fastigheter.
På sikt är det önskvärt att kunna skapa ett flertal angöringar för biltrafik till Munkeberg
stramd för att minska belastningen vid en enstaka angöringspunkt. Bodenvägens nuvarande utformning tillåter dock inte detta idag. Ambitionen är dock att långsiktigt omvandla Bodenvägen från en ”väg” till en ”gata” som har en lägre hastighet samt med ett
flertal gatuanslutningar till omgivningen.

18. Lene Parnegård och Andreas Mettävainio
Kommentar
Munkeberg Strands slutliga explaoteringsgrad fastställs i studier inför kommande detaljplaner.
Munkeberg Strand planeras för en kvartersstruktur i varierande skala. Enstaka ”höghus”
avses inte att uppföras inom området.
Bevarandet kontra bebyggelse är en fråga och ett avvägande som slutligen blir en politisk
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fråga. Det är dock viktigt i detta fall att vara tydlig med att ifall man väljer att bebygga
Munkeberg Strand så kommer området att förändras och de värden som finns i området
idag ersätts av andra värden. Det som dock går att säga gällande vald lokalisering ur ett
stadsbyggnadsperspektiv är att platsen ligger vattennära, centrumnära med god tillgång
till kollektivtrafik samt service vilket ur ett som tidigare nämnts, stadsbyggnadsperspektiv, måste anses vara ett mycket bra läge.
Påståendet kring ett ekonomiskt fiasko är alldeles för tidigt att dra slutsatser ur. Detaljplaneprogrammet belyser kända förutsättningar och en viljeinriktning. I samband med
detaljplaneläggning så måste kostnads- och rimlighetsanalyser tas fram och utvärderas.
Sedan är det ju också så att exempelvis konjunkturen rår inte kommunen över. Det som
vi dock vet idag är att Luleå kommun har ett skriande behov av nya bostäder. Både bostäder i attraktiva vattennära lägen men också andra enklare typer av bostäder. Detta projekt
är ett av ett flertal bostadsprojekt som kommunen utreder för att kunna möta efterfrågan
på bostäder.
Stadsbyggnadskontoret anser att denna exploatering har långsiktiga samhällsekonomiska
fördelar och därmed är tätortsutvecklande. Tätortsutveckling ska vara ett särskilt skäl för
upphävandet av strandskyddet. Detta skäl kan vägas in i MB 7 kap. 18 c § pkt 5.
Ett flertal samrådsparter måste deltaga i arbetet med planeringen av Munkeberg Strand.
Länsstyrelsen är en stående remissinstans i alla planärenden.
Gällande områden för fåglar i tätorten så var kartans syfte att visa att ett flertal områden
finns inom tätorten. Många av arterna rör sig dessutom över stora områden och arealer.
Observationerna av fåglar är bland annat utdrag ur artportalen samt observationer på
plats av kommunekologen, konsulter samt även antaganden gjorda utifrån platsen och
dess förutsättningar.
Gestaltningen och projekteringen av de ”konstgjorda” öarna är något som måste behandlas i detalj i kommande detaljplaneläggning av området.
Det har upprättats en utredning av flora och fauna både på land men även i vattnet och
på botten av Stadsfjärden i anslutning till Munkeberg Strand. Denna utredning gör inga
fynd av rödlistade arter eller något som är anmärkningsvärt för platsen. Fågellivet är det
som är rikt på platsen.
Dagvatten kommer att tas omhand på ett flertal sätt. Bl.a. i parkområdet mellan befintlig och planerad bebyggelse, ett större dike mellan Bodenvägen och planerad bebyggelse.
Dagvattnet från den planerade bebyggelsen kommer även att tas om hand lokalt men även
delvis vid behov ledas ut i Stadsfjärden.
Bullerutredningen kommer att utvecklas vid detaljplaneläggning av området. Vegetation
i form av mindre trädridåer har i princip ingen bullerreducerande effekt överhuvudtaget.
Däremot har träden en viss psykolgisk aspekt ur det hänseendet att man inte ser bullerkällan som då skyms av vegetationen.
En av de viktigaste principerna för Munkeberg Strand är att stranden ska vara allmänt
tillgänglig och utvecklas till ett attraktivt flanörstråk med god vattenkontakt.
Bryggorna som är utritade på illustrationsplanen måste också studeras noggranare i ett
kommande planskede. Hur de kommer att upplåtas går inte att svara på i dagsläget.
Allmänna parkområden kommer att skötas i kommunal regi. Det går inte att säga någon
exakt areal i dagsläget. Detta definieras i en detaljplan.
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Åtminstone en större allmän lekplats bör tillskapas i området. Antagligen kommer även
de uppförda kvarteren att innehålla lekplatser men då i privat regi. Kommunen sköter om
de kommunala lekplatserna och de privata fastighetsägarna sköter om de privata lekplatserna.
Den slutgiltiga exploateringsgraden kommer att studeras ytterligare och fastställs i kommande detaljplaner. Exakt hur många bostäder som det kommer att kunna tillskaps samt
andra funktioner går inte att svara på idag. Detaljplaneprogrammet ger en viljeinriktning
hur Munkeberg Strand skulle kunna utformas men fastställer ingenting i detalj då ytterligare studier och utredningar kommer att krävas innan detaljplaner kan upprättas.
Kommunen har idag parkeringstal som tillämpas vid nybyggnation. Dessa ligger på mellan 0,9 bilplatser per lägenhet till 1,5 bilplatser per lägenhet beroende på var i staden som
projektet är beläget. Det finns även en möjlighet att göra en speciell parkeringsutredning
beroende på typ av projekt. Ett arbete med att ta fram nya parkeringstal pågår inom Luleå
kommun. Munkeberg Strand är ett centralt beläget projekt samt med god tillgänglighet
till kollektivtrafik vilket kan möjliggöra ett lägre parkeringstal. Det finns givna parkeringstal även för olika typer av verksamheter. I och med att den slutliga exploateringsgraden och ifall det blir möjligt med andra typer av verksamheter vid ett genomförande så är
det mycket svårt att ange ett exakt tal kring hur många bilar som kommer att finnas i det
nya området. Parkeringar kopplat mot bostäder måste dock anordnas inom respektive fastighet. Tanken är att parkeringsplatsbehovet ska lösas under kvarteren. Det kan också bli
tal om en separat parkeringslösning i form av ett separat parkeringshus som servar flera
olika fastigheter. Trafikangöringen till Munkeberg Strand kommer primärt att anslutas
via Mjölkuddsvägen. På sikt är det önskvärt att kunna skapa ett flertal angöringar för biltrafik till Munkeberg Strand för att minska belastningen vid en enstaka angöringspunkt.
Bodenvägens nuvarande utformning tillåter dock inte detta idag. Ambitionen är dock att
långsiktigt omvandla Bodenvägen från en ”väg” till en ”gata” som har en lägre hastighet samt med ett flertal gatuanslutningar till omgivningen. Exempelvis bullerpåverkan
från trafikalstringen till och från området måste belysas i det kommande detaljplaneskedet
när möjlig exploateringsgrad fördjupats. Angöringen till Munkeberg Strand från Mjölkuddsvägen och hur denna passeras av gångstråk är något som måste utformas med stor
hänsyn till trafiksäkerhetsaspekten.
Sträckningen av den befintliga gångvägen kommer att ses över under planläggning av
området.
Detaljplaneprogrammets målbild är att tillskapa bebyggelse med en variation i skala från
tre till sju våningar. Exakta byggnadshöjder fastställs vid detaljplaneläggning av området. Erforderliga solstudier kommer att genomföras när detaljplaner upprättas för att belysa ny bebyggelses påverkan inom området samt för omgivningarna. Munkeberg Strand är
tänkt att vara ett bostadsområde i Luleå som på mycket lång sikt utgör en del av centrala
Luleå och dess mer tätbebyggda struktur. Oavsett tillskott av flerbostadshus i området så
kommer det att bli en förskjutning i skala från de småhus som ligger i närområdet.
Inför framtagandet av detaljplaneprogrammet har det genomförts geotekniska utredningar för att påvisa hur grundläggning för skissförslaget skulle kunna genomföras. Det krävs
en hel del olika typer av lösningar för att kunna bebygga området med flerbostadshus. Det
kommer att behöva schaktas bort massor med dålig bärighet, det kan bli aktuellt med pålning av området m.m. Vid detaljplaneläggning och genomförande kommer det att krävas
fördjupade geotekniska undersökningar av området.
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Vid ett genomförande så är det initialt kommunen som kommer att ansvara för transporter av material till och från området. Utfyllnadsmassor måste vara av bra kvalitet och inte
förorenade. Området kommer att vara en byggarbetsplats under ett antal år med allt som
det medför, men detta är också en oundviklig konsekvens under utbyggnad av vår stad.
Vid ett genomförande så upprättas också en projektplan för hur området ska uppföras,
byggtrafik etc. Ett flertal kompetenser från kommun, länsstyrelse, konsulter m.fl. kommer
att behövas vid genomförandet. Det är inte bara för kommunen att sätta igång utfyllnader
och byggandet av infrastruktur. Erforderliga tillstånd och miljöprövningar kommer att
krävas.
Delar av centrala Luleå har fyllts ut genom åren, och detta kommer säkerligen att fortsätta
till viss del. Utfyllnader är dock förenade med tillståndsprocesser och kostnader vilket gör
att det inte är lämpligt ”överallt”. Det är dock oftast i de centrala lägena som detta kan
vara ekonomiskt genomförbart.
Ekonomiskt finns det flera parter som kan vinna på denna typ av projekt. Kommunen
iform av fler invånare, byggnadsaktörer som kan sälja bostäder, arbetstillfällen som byggnationerna av denna typ av projekt genererar m.m. Det måste också finnas en socioekonmisk uthållighet för kommunen vid utbyggnaden av staden.
Det finns ingen direkt marknadsundersökning som är kopplat till detta projekt. Det som
vi dock vet är att vi har en bostadsbrist och kommunen behöver aktivt arbeta med flera
olika typer av bostadsprojekt parallellt och detta är ett av flera pågående bostadsprojekt i
centrala Luleå. Munkeberg Strand erbjuder ett attraktivt vatten- och centrumnära läge
där möjligheterna att skapa ett modernt bostadsområde utan större behov av biltransport
möjliggörs. Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att Munkeberg Strands lokalisering är ”bättre” att ianspråktaga för flerbostadshusbebyggelse än att expandera staden på
naturmark i periferin av tätorten.
Munkeberg Strand prioriteras före ”Röda havet” då ”Röda havet” är i stort behov av sanering ifall området skall vara möjligt att bebygga för bostadsändamål. Området är dock
fortfarande högst intressant för framtida bebyggelse. På Skutvikens industriområde äger
kommunen praktiskt taget ingen mark och Skutviken är i behov av sanering då området
delvis är byggt ovanpå en sopdeponi.

19. Peter Öhlund och Ulrika Öhlund
Kommentar
Det som främst kommer att påverkas negativt av en exploatering av Munkeberg Strand
är fågellivet. Storspoven som nämns rör sig dock över mycket stora arealer och Munkeberg Strand är ett väldigt litet geografiskt område. Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att ingreppet dock endast berör ett marginellt område ur ett större tätortsperspektiv.
Vid detaljplaneläggning kommer det slutliga planförslagets trafikalstring att redovisas.
Efter detaljplaneprogrammet som syftar till att fungera som ett planeringsunderlag så
kommer kostnadskalkyler och konsekvensbeskrivningar att upprättas för ett genomförande
av projektet. Exploateringsekonomi är en mycket stor del av det kommande arbetet. Detta
inkluderar givetvis utfyllnad av området. Sulfidjordar saneras inte, de bör återanvändas
på plats om möjligt. Ifall det inte går att använda dessa jordar på plats så deponeras dessa
som ett sista alternativ. Utifrån dessa aspekter och konsekvenser så får kommunen göra
bedömningen ifall området skall detaljplaneläggas.
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Munkeberg Strand prioriteras före ”Röda havet” då ”Röda havet” är i stort behov av
sanering ifall området skall vara möjligt att bebygga för bostadsändamål. ”Röda havet”
är förenat med högre exploateringskostnader än Munkeberg Strand. Området är dock
fortfarande högst intressant för framtida bebyggelse.

20. Märtha Sund och Harald Sund
Kommentar
I princip hela Luleå kommun som ligger öster om E4:an omfattas av riksintresset för det
rörliga friluftslivet (MB 4 kap. 2§). Riksintresset har dock inte som syfte att motverka
tätortens utveckling.
För att kunna möjliggöra en utbyggnad av Munkeberg Strand med bebyggelse, gator, och
strandstråk så måste en ny detaljplan upprättas. Stråket som löper igenom området idag
är tänkt att upprustas och bibehållas i ett parkstråk mellan befintlig och ny bebyggelse.
Stråket är mycket viktigt och ska inte byggas bort. Möjligheten att ta sig ned till vattnet ska utvecklas och en eventuell anslutning till isbanan ska utredas under kommande
detaljplanearbete.
Skutvikens industriområde utreds också för bebyggelse parallellt med detta detaljplaneprogram.

21. Naturskyddsföreningen i Luleå
Kommentar
Det är alltid en komplicerad avvägning att göra mellan bevarande och exploatering. I
projektet Munkeberg Strand är detta mycket tydligt. Området som berörs av exploateringen är ca 7 hektar inklusive utfyllnader. En exploatering innebär att många befintliga
värden försvinner och här finns naturvärden som kommer att försvinna. Samtidigt kommer andra värden så som t.ex. rekreationsvärden att vistas i och röra sig igenom området
förbättras, allmänhetens tillgång till stranden stärks. Tillgängligheten till vattnet ökar
för fler människor som tidigare ej haft möjlighet att ta sig ut och uppleva exempelvis den
fantastiska vyn mot centrumhalvön. Kompletterande inventeringar kan tillföra mer kunskap om områdets fågelfauna. Det är dock tveksamt om det skulle ge ny information som
kan påverka bedömningen av områdets naturvärden. Registrerade observationer i Artportalen är relativt omfattande för denna plats. Teoretiskt kan en inventering visserligen ge
ytterligare någon art till listan. Området är litet till ytan och de arter som finns noterade
där idag är ungefär de man kan förvänta mot bakgrund av struktur och läge. En styrande
faktor för fågelförekomsterna är vattenståndets fluktuationer inom och mellan säsongerna.
Vattennivån under den kritiska perioden på vår och försommar är helt avgörande för bl a
vadare och änder som söker föda i bottensedimenten. För att få en mer heltäckande bild och
komma runt slumpfaktorer skulle det i så fall krävas en lång tidsserie av återkommande
inventeringar av området. Dels där man täcker in hela säsonger med återkommande besök
och dels under ett ganska stort antal år för att fånga upp de fluktuationer i förekomsterna
som kan finnas.
Det är dock tveksamt om ens detta skulle tjäna syftet att ge ett bättre underlag för bedömningar. Området utgörs dessutom av successionsbiotoper vars utveckling är kraftigt
styrd av landhöjningen och dess åtföljande processer, vilket innebär att man kan förvänta
att fågelfaunan också undergår ständiga förändringar.
Sammanfattningsvis är därför bedömningen att ytterligare inventeringar inte skulle ge
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något bättre underlag för att beskriva områdets fågelfauna idag. Området kan beskrivas
med generella termer och det går också att naturvärdesbedöma det utifrån redan känd
kunskap. Området har otvetydigt betydelse för vissa artgrupper av fåglar, men mot bakgrund av ovanstående resonemang kan troligen inte nya inventeringar tillföra kunskap
som skulle ändra bedömningarna i någon riktning.
När det gäller artskyddsförordningen handlar det om att efter bästa förmåga göra en bedömning av förekommande arters förhållande till förordningen. Eftersom denna omfattar
alla vilda fåglar måste man rimligen göra avvägningar för att tillämpningen inte ska få
oproportionerliga konsekvenser. Därför har kommunen i samrådshandlingen gjort en genomgång av de arter som är mer ”intressanta”, oberoende av om de är markerade med B i
bilaga 1 till artskyddsförordningen eller inte, och drar slutsatser utifrån arternas status i
olika geografiska perspektiv och den aktuella platsens betydelse i det sammanhanget.
Kommunen har bedömt att de arter som är markerade i bilagan egentligen inte har en
direkt koppling till 4§ i förordningen, men att de kan tas som en indikation på arter som
man bör ta extra hänsyn till. Enligt naturvårdsverkets handbok ”bör arter markerade med
B i bilaga 1 till artskyddsförordningen… …prioriteras i skyddsarbetet”. Listan är alltså
inte juridiskt bindande i det här sammanhanget och kommunen har därför valt att inte
följa den strikt utan gör bedömningar utifrån faktisk hotbild, bevarandestatus och trend.
Frågorna bör dock fördjupas ytterligare vid kommande detaljplaneläggning. Området
som givetvis utgör en del av den tätortsnära naturen har dock begränsade sociala värden
idag som vistelseområde. De sociala värden som dock finns ska förstärkas och utvecklas.
Stadsbyggnadskontorets avvägning inom projektet är dock att det finns stora fördelar med
att bygga en tätare stad och inte expandera på värdefull obebyggd mark i stadens periferi.
Det finns en hel del synergieffekter av en förtätning av detta områdes lokalisering i centrumhalvöns direkta närhet. Minskat transportbehov, närhet till en mångfald av service,
upplevelser i staden, ökad tillgång till det långsträckta naturstråket längs med Mjölkudden upp till Notviken m.m.

22. Tirsén & Aili arkitekter
Kommentar
Illustrationsplanen som tillhör detaljplaneprogrammet är ett förslag på hur områdets
struktur skulle kunna disponeras. Ett detaljplaneprogram är inte juridiskt bindande till
skillnad från en detaljplan som upprättas i ett senare skede. Kommunen avser att ta ett
stort ansvar kring utformningsfrågorna i området. Det är också kommunen som ska styra
storlek på kvarter, byggnadshöjder, entréer mot gator. Samtidigt som det är viktigt att
kommunen inte reglerar för mycket i en detaljplan så är det också lika viktigt att de principer som är viktiga för ett områdes funktion och upplevelse så som skala, estetik, logistik
m.m. fastställs så långt som det är rimligt och genomförbart. Det är viktigt att kommunen tar diskussionen med exploatörer som är intresserade av området innan detaljplaner
fastställs för att gemensamt skapa ett så bra område som möjligt.
Gällande parkeringsplatser så kan det bli aktuellt med en samordnad gemensam parkeringslösning för flera kvarter i form av ett parkeringshus, alternativt tredimensionell
fastighetsbildning med kvartersmark som går under exempelvis lokalgatorna iform av
parkeringshus som sträcker sig under flera kvarter.
Stadsplan och lägenheter hör absolut ihop, däremot så är strukturen för ett område överordnad planlösningarna för enskilda bostäder, strukturen definierar bostäderna.
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Kommunen ska inte lova för mycket och man ska också komma ihåg att det är ett stort
arbete som kvarstår. Det finns som tidigare nämnts en balans mellan flexibilitet och regleringar i en detaljplan. Detta blir en utmaning för kommande planarbetet.

23. Malin Majanen och Peter Rangson
Kommentar
Infarten samt övriga trafiklösningar måste studeras i detalj i det kommande detaljplaneskedet.
En solstudie upprättas under kommande detaljplaneskede. Negativ skuggpåverkan på
omgivande fastigheter ska minimeras i det slutgiltiga förslaget. Insynspåverkan mellan
befintlig och planerad bebyggelse kommer att vara i princip obefintlig.
Kommunen avser givetvis att säkerställa och konsekvensbeskriva exploateringsgrad och
andra viktiga parametrar för området vid kommande detaljplaneläggning.
Området så som det ser ut idag kommer givetvis att förändras vid en utveckling av Munkeberg Strand, men samtidigt kommer andra värden att tillskapas som även kommer att
vara invånare som inte bor på Munkeberg Strand till godo.
Bullerutredningen togs fram i ett översiktligt syfte för att påvisa bullerpåverkan framförallt från Bodenvägen utifrån kommunens tillväxtprognoser och trafikökning. Denna
utredning utvecklas under kommande detaljplaneskede. Vegetation i form av mindre
trädridåer har i princip ingen bullerreducerande effekt överhuvudtaget. Exempevis 100 m
tät vegetation kan ge 1-2 dB ytterligare bullerdämpning, utöver avståndsdämpning och
markdämpning. Däremot har träden en viss psykolgisk aspekt ur det hänseendet att man
inte ser bullerkällan som då skyms av vegetationen.
Luftsituationen i området bedöms inte vara alarmerande eller påverkas kraftigt av en
framtida exploatering men behöver dock fördjupas och förtydligas i detaljplanearbetet.
Människor som har nedsatt lungfunktion löper alltid risk att påverkas i mer tätbebyggda
miljöer med större partikelmängder i luften.
Stråket mellan befintlig och planerad bebyggelse är mycket viktigt och ska utvecklas och
förädlas.
Den sydligaste delen av kvarteret Båtshaken ligger på ca + 3 meter över havet (RH2000).
Tanken är att Munkeberg Strand ska höjdsättas från +3 m ö h - +2,5 m ö h närmast
vattnet. Hänsyn har tagits till kommunens arbete utifrån klimatförändringar och förhöjda vattenflöden. Planeringen måste ta hänsyn till ökad nederbörd och utforma området
med fria vattenvägar och andra tekniska lösningar för att ha marginal mot extraordinära
klimathändelser.

24. Harry Persson
Kommentar
Noteras.

25. Miljönämnden
Kommentar
”Ny sammanhängande bebyggelse med bostäder och arbetsplatser ska lokaliseras till
Munkeberg Strand.” Den avvägningen gör översiktsplanen samtidigt som översiktsplanen också nämner att strandområdet ingår i ett värdefullt socialt och ekologiskt stråk och
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att detta ska bevaras. Markanvändningskartan i översiktsplanens områdesrekommendationer pekar tydligt ut Munkeberg Strand som ett ”Nytt område för bostäder och arbetsplatser”. Miljökontoret och miljönämnden har tidigare varit delaktiga i detta översiktsplanearbete, miljökontoret är även medförfattare till detaljplaneprogrammet.
En exploatering av Munkeberg Strand innebär att området förändras till något annat.
Befintliga värden kan delvis försvinna, andra kan förstärkas och nya tillkommer. Huruvida planarbetet skall fortsätta eller avbrytas är en fråga för politikerna att besluta om. Ett
detaljplaneprogram är till skillnad från en detaljplan inte juridiskt bindande. Detaljplaneprogrammet ger ingen rätt att bygga på ett sätt eller ett annat. Detaljplaneprogrammet
kan ses som en fördjupning av de intentioner som myntades och antogs i den aktuella
översiktsplanen för Luleå kommun. Kommunen kan anta detaljplaneprogrammet som
viljeinriktning ifall Munkeberg Strand någon gång avses att exploateras. Mycket arbete
kvarstår dock med projektet. Innan detaljplaneläggning måste specifikt ekonomiska konsekvenser tas fram och fördjupas.
Gällande strandskyddet så motiveras ett framtida upphävande av strandskyddet vid
upprättandet av ny detaljplan med motivet att området är tätortsutvecklande. Tätortsutveckling ska vara ett särskilt skäl för upphävandet av strandskyddet. Detta skäl kan vägas
in i MB 7 kap. 18 c § pkt 5. Området utgörs av successionsbiotoper vars utveckling är
kraftigt styrd av landhöjningen och dess åtföljande processer, vilket innebär att man kan
förvänta att flora och faunan också undergår ständiga förändringar. Den tätortsnära naturen är viktig ur flera aspekter, men även denna aspekt kontra förtätning ingår i en delikat balansgång i stadsbyggandet. Programförslaget innebär en konflikt där värdet av att
skapa attraktiva boendemiljöer som ger förutsättningar för en god och hälsosam livsmiljö,
står i konflikt med att bibehålla naturområdets värden för biologisk mångfald och rekreation. Hushållningen av mark och vattenområden kan anses vara motstridig i detta avseende. Att bygga staden inåt och förtäta de centrala och kollektivtrafiknära områdena i en
kontext där omvandling redan är ett faktum, måste ändå anses vara resurseffektiv markanvändning som motsats till att expansionen sker i stadens periferi, samtidigt som värden
av betydelse för den biologiska mångfalden går förlorade. Detta är en komplex balansgång
där programområdet ändå ses som en relativt marginell förlust i en tätortskontext. En
exploatering enligt programförslaget innebär att värden knutna till biologisk mångfald
minskar. Dock innebär förslaget att nya rekreativa, sociala och rumsliga upplevelsevärden
kan skapas. Nya invånare på Munkeberg Strand kan ges god tillgång till närnatur och
rekreation samtidigt som trygghets och tillgänglighetsaspekterna lokalt ökar. Med rätt
utformning kopplat till bullerskyddsåtgärder kommer goda livsmiljöer kunna erbjudas på
Munkeberg Strand.
Detaljplaneprogrammet har kartlagt och behandlar frågan om sulfidjordar inom området översiktligt: ”I det fortsatta planarbetet ska det utredas ifall sulfidjordarna i högsta
möjliga mån kan återanvändas på plats för att minska behovet av att deponera massorna.
Målsättningen är att genom stabiliserande åtgärder återanvända dessa jordar för att skapa
utfylld parkmark.” Denna typ av exploatering genererar transporter under en genomförandeperiod. Däremot så kan området med dess centrala lokalisering innebära ett minskat
transportarbete långsiktigt.
Som trafikbullerutredningen som upprättats i samband med detaljplaneprogrammet
påvisar, så klarar i princip all föreslagen bebyggelse riktvärdena för trafikbuller vid fasad
(< 55 dBA) förutom de tre kvarteren som är lokaliserade närmast Bodenvägen. Dessa har
dock utformats på ett mer ”slutet” sätt och skapar följaktligen innergårdar/utemiljöer med
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bullernivåer som hamnar lägre och delvis inom intervallen (45-50 dBA) som är riktvärden för att medge avsteg från huvudregeln i Boverkets Allmänna råd. Det kan också bli så
att andra typer av verksamheter placeras närmast Bodenvägen vid en detaljplaneläggning
av området för att skärma av bullret mot bostäderna. Munkeberg Strands centrala lokalisering och framtida potential till utveckling, komplettering och förtätning av centrala
Luleå innebär att ett avsteg från Boverkets Allmänna råd 2008:1 bör kunna övervägas.
Om Bodenvägen på sikt omgestaltas till en ”stadsgata” kommer hastigheten att regleras
ned från dagens 70 km/h till åtminstone 50 km/h vilket har en positiv påverkan på bullersituationen.
Detaljplaneprogrammet för Munkeberg Strand är ett i mängden av olika planprojekt som
är under arbete för att tillmötesgå behovet av bostäder, områden för arbetsplatser osv. Alla
projekt är delar av en större helhet där översiktsplanens intentioner om förtätning och
utveckling av stadsbygden är vägledande.

26. Länsstyrelsen
Kommentar
Vid detaljplaneläggning och genomförande så måste området höjdsättas med hänsyn till
älvens högsta dimensionerande flöde och havets 100-årsvattenstånd. Fria vattenvägar
inom området med tanke på ökad nederbörd är också en aspekt som måste beaktas vid
detaljplaneläggning och höjdsättning av området.
Exploateringens påverkan på trafiksituationen för Mjölkuddsvägen skall beskrivas i detalj
i det kommande detaljplanearbetet.
Trafikbullerutredningen utvecklas till kommande detaljplaneskede med en mer detaljerad
redovisning av den trafikalstring som den föreslagna exploateringen innebär i påverkan
på befintlig bebyggelse. Bullerutredningen ska också förtydliga trafikflödesprognosen som
beräkningarna bygger på. Det kan under detaljplaneläggningen av området mycket väl
bli så att bebyggelsen närmast Bodenvägen måste disponeras om och andra verksamheter lokaliseras till det mest bullerstörda läget, detta får dock kommande detaljplaneskede
utvisa.
Luleå kommun tar med sig frågorna ocm jämställdhet och kulturmiljö till kommande
planprocess.
Kommunen gör bedömningen att området är värdefullt för fågellivet och ytterligare
inventeringar kommer sannolikt till en liknande slutsats. Se vidare kommentaren till
Naturskyddsföreningens synpunkter.
Kommunen har inte uppfattat att länsstyrelsen tidigare tydligt påtalat vikten av inventeringar under minst två år. Några sådana definitiva besked har vi inte fått utan det har
snarare handlat om ett resonemang där man framfört synpunkter om att ta fram underlag
för att bedöma platsen och berörda arters relationen till artskyddsförordningen. Och detta
bedömer kommunen att det är gjort på den nivå som är relevant för ett detaljplaneprogram.
Hanteringen av strandskyddet, läs. svar till Miljönämnd pkt.25.
Processer kring tillstånd som krävs för utfyllnader etc. startas upp parallellt med detaljplaneläggning av området. Det samma gäller hanteringen kring de konstaterade befintliga sulfidjordarna i området.
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Miljökvalitetsnormer ska beaktas under detaljplaneläggning av området. En miljökonsekvensbeskrivning kopplat till detaljplanen samt ovannämnada tillstånd måste upprättas.

Ställningstagande

Synpunkterna föranleder ingen revidering av förslaget till detaljplaneprogram. Däremot
så kommer frågor som framgår av samrådsredogörelsen att tas med till kommande detaljplaneskede.
Stadsbyggnadsförvaltningen, avd. stadsplanering, sektion plan 2016-02
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