
 
 

 
 

Hållbarhets PM 
- Förtätning av Luleå centrum, Flundran 6 och 7 

Bakgrund 
Galären äger sedan flera år tillbaka fastigheterna Flundran 6 och 7, de är under 
sammanläggning med en gemensam tomtyta på 2 808 kvm. Flundran 6 innehåller ett 
äldre hus, Amber hotell, Flundran 7 har ett hotell i markplan och 3–4 våningar med 
bostäder. Det finns ett nyligt ombyggt garage under mark som betjänar båda 
fastigheterna men är till största delen beläget under Flundran 7, vid ombyggnaden 
förbereddes för att kunna öka ytan under Flundran 6. 

  
Bild på fastigheten Flundran 6 (till vänster) och fastigheten Flundran 7 (till höger).  
 

 
Rendering som visar en illustration på den nya byggnaden, i förgrunden ser man konturen av 
befintlig byggnad. 



 
 

 
 

Galären har tidigare skapat attraktiva gårds- och boendemiljöer med förtätning av 
befintliga fastigheter, bland annat i kvarteren Sparven och Torsken, vi avser att 
förändra kv. Flundran med en kompletterande gårdsbyggnad och en intim gårdsmiljö. 
 

  
Exempel på Galärens förtätade och trivsamma gårdsmiljöer i kv. Torsken och Sparven. 
 
Ekologisk hållbarhet 

LLT betjänar närområdet med hållplatser nära fastigheten. 

Regiontrafiken med buss och trafikverket med tåg har sina resecentrum i närområdet 

GC nät finns i anslutning till fastigheten. 

Generös cykeluppställningsyta som är klimatskyddad. 

Varmgarage med möjlighet till laddning för fordon och cyklar. 

Mobilitetstjänster för bil, (bilpool) test påbörjas under våren 2021 på Hägern 11. 
Utredning för cykeluthyrning pågår. vi avser att implementera mobilitetstjänster på 
samtliga fastigheter. 

Kommersiell service i fastigheten i form av hotell, övrig kommersiell service inom 
några minuter från fastigheten minskar behovet av transporter av människor. 

  

Varma och trygga garagemiljöer med stationer för elbilsladdning i kv. Hägern 



 
 

 
 

Ekosystem tjänster 

Plantering av träd, buskar och perenner på gårds- och terrassbjälklag medför en 
ordentlig utökning av grönytan. 

Montage av fågelholkar för ekologisk mångfald. 

Stora friytor både på gårdsbjälklag och takterrass. 

Ta tillvara de intentioner som finns för närområdet och staden. 

Sedumtak på delar av terrass samt tak minskar trycket på dagvattensystem mot idag 
med mest hårda ytor samt bidrar till biologisk mångfald.  

  
Bilder på sedumtak (sk. grästak) på Galärens fastigheter som kompletterats med fågelholkar på 
några av fastigheterna. 
 

Byggnadens teknik 

Möter kraven för miljöcertifiering vilket idag medför 25% lägre energianvändning än 
nybyggnadskraven, (BBR). 

Styrning och anpassning av ventilation och värme för verksamheter följande hårdare 
krav än BBR. 

Belysning med LED teknik. 

Galären har miljökrav avseende materialanvändning (byggvarubedömningen) och 
avfallshantering i byggprocessen.  



 
 

 
 

Beaktande av ljudklassning och buller, utvändig störning såväl som interna 
verksamheter i byggnaden. 

Byggprocessen följer Galärens hållbarhetsprogram. 

Utrustning för källsortering i bostäder och lokaler som underlättar fastighetsnära 
insamling på fastigheten. 

Arkitektur och teknik utformas för att tillvarata dagsljus utan att skapa värmelaster 
som medför kostnader för kyla. 

Solceller på tak för att reducera klimatavtrycket. 

  
Exempelbilder på källsortering och solceller på Galärens fastigheter. 

Social hållbarhet 

Tillgänglighet med kollektivtrafik och närhet till centrums utbud av service innebär att 
man socioekonomiskt inte blir beroende av bil. 

Tillgänglighet för funktionshindrade både som besökare och boende. 

Förstärka inkluderingen avseende mångfald genom utformningen av byggnad interiört 
och exteriört. 

Skapar liv och trygghet i området på fler av dygnets timmar. 

Intressentdialog under projektering och byggprocess för att öka delaktigheten. 

Det uppbyggda gårdsbjälklaget och takterrassen skapar förutsättningar för både en 
intim gårdsmiljö för de boende med t ex barnlek, utegrill, planteringar mm. såväl som 
en positiv utblick för kringboende. 



 
 

 
 

I fastigheten kommer det att finnas gemensamhetsytor för rekreation i vardagen, för 
fest, hobbyverksamheter, föreningsliv mm. Generös och trygg entré som förstärker 
upplevelsen av att komma hem eller ta emot vänner. Det kommer att vara lätt att äga 
en cykel eller en bil man är rädd om. Som boende eller besökande till fastigheten ska 
man veta att ett funktionshinder inte är ett problem då tillgänglighetsanpassning är 
prioriterad.  

För att ytterligare förstärka möjligheterna till samvaro bygger vi på taket till den lägre 
byggkroppen en gemensam uteterrass i bästa solläge. Detta ger även de minsta 
lägenheternas hyresgäster tillgång till en attraktiv utemiljö. 

  
Exempel på terrassmiljö tillgänglig för alla hyresgäster i kvarteret Hägern 11 på Varvet. Här finns 
schackspel, lekplats, grillar, utemöbler och pingisbord med mera. 

Ekonomisk hållbarhet 

Låg driftkostnad genom att bygga mot kraven i miljöbyggnad. 

Möjlighet till longstay hotellrum eller bostäder i markplan ger byggnaden ett mer 
långsiktigt värde med fler användningsområden.  

Byggnaden med dess intima gårdsmiljö ger värde till staden och dess invånare 
funktionellt och visuellt. Detta bidrar till den ekonomiska hållbarheten genom att öka 
Luleås attraktionskraft. Går det bra för Luleå så ökar generellt fastigheter belägna i 
Luleå i värde. 

Lokal sysselsättning under uppbyggnad och drift. 

Grönt hyresavtal och miljö-el där hyresgästerna genom incitament påverkar sin 
driftskostnad genom mätning av olika förbrukningar. 

Fastigheter byggda mot kraven för energiprestanda bättre än normen hittar lättare 
hyresgäster och bättre villkor för finansiering. 



 
 

 
 

Arkitektur 

Den nya kompletterande gårdsbebyggelsen på Kv. Flundran ska tillföra möjlighet till 
nya bostäder och verksamheter med större täthet i innerstaden och samtidigt skapa 
högre kvalité och detaljrikedom på gårdar och utemiljöer.    

De nya byggnadsvolymerna anpassas i höjd till angränsande bebyggelse, infallande 
solljus och skuggbildningar. Den lägre delen mot öster trappar ner exploateringen mot 
de angränsande kulturvärdefulla komplementbyggnaderna på östra sidans 
angränsande fastighet. Den ger också minimal skuggning in mot 
bostadsrättsföreningen i kvarterets nordöstra hörn. 

Den befintliga byggnaden på Flundran 6, hotell Amber, framhävs ytterligare och får en 
gårdsmiljö som svarar upp mot den kulturhistoriskt intressanta byggnaden.  

Det nedgrävda parkeringsgaraget, som är en del i etappvis utformning och förädling 
av gården frilägger bilfri gårdsyta med entréer, uteplatser, planteringar etc. 

Gårdsmiljön kompletteras med en generös gemensam takterrass samt sedumtak på 
övriga takytor för att skapa en så attraktiv och grön utemiljö som möjligt. Sedumtaket 
går även förbi terrassen som dras in från takfot för att inte upplevas dominant.   

Hotellrum i markplanet med små dedikerade uteplatser och egen cykelparkering tillför 
spännande verksamhet, liv och rörelse. 

Fasadmässigt delas den nya exploateringen upp i två volymer avseende höjd, material 
och kulörer för att bryta längden. Fasaderna mot gården får modern träarkitektur som 
anpassas mot det befintliga hotellets mer traditionella. Mot grannfastigheterna, i 
nordväst, krävs i bygglovskedet en noggrann genomarbetning av fasadmaterial, 
kulörer och detaljer för att få harmoniska helhetslösningar. 

Ett uppglasat transparant trapphus blir en viktig del för fastigheten. Det delar upp de 
olika volymerna, ger ljus, trevnad och trygghet till trapphus samt tillför ytterligare liv 
till gårdsmiljön. Vid detta kan en eventuell genomgående portik, och 
kommunikationsstråk, skapas igenom kvarteret i framtiden. 

Generös våningshöjd, stora fönsterytor och välplanerade lägenhets- och 
hotellrumslösningar tillskapar intressanta boendemöjligheter centralt i staden. 

En genomtänkt gestaltning och god arkitektur förstärker förutsättningarna för en bättre 
livscykelanalys, skapar mervärden för såväl fastighetsägare som hyresgäster och 
betraktare samt tillför staden positiv utveckling.  

 



 
 

 
 

Konstnärlig utsmyckning   

I detta projekt såväl som alla andra nybyggnadsprojekt med bostäder avser vi att 
arbeta med konstnärlig utsmyckning. Aktuella placeringar kan vara vid infarten till 
fastigheten, på fasader eller i gårdsmiljön. Vi avser att använda belysning för att 
förstärka arkitekturen. 

  

  

Bilder på konstverk som installerats på Galärens fastigheter.  

 

Fakta om projektet 

• Antalet bostäder med 1–3 rum uppskattar vi i nuläget till drygt 22 st. 
• Antal hotellrum för longstay uppskattar vi till 18 st.  
• Antalet P-platser under mark uppskattar vi till ca 23 st. + 1 MC-plats. 
• P-platser för kunder och besökare. 
• Erforderligt antal cykelparkeringar med och utan klimatskydd uppförs. 


