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Bakgrund
Luleå kommuns förverkligande av Vision 2050 ställer krav på den
kommunala skolans struktur och verksamhet. En översyn av grundskolans
struktur och verksamhet har genomförts relaterat till den demografiska
utvecklingen, fortsatt hög kvalitet och möjlighet att tillgodose skollagens
behörighetskrav. Under våren 2015 har barn- och utbildningsförvaltningen
arbetat fram en målbild för Framtidens skola. Målbilden beslutades i Barnoch utbildningsnämnden (BUN) 2015-04-24 och Kommunfullmäktige (KF)
2015-06-15.

Syfte
Stadsbyggnadsförvaltningen har ansvarat för delarna Stadsplanering och
Skolvägar och trafik. Stadsbyggnadsförvaltningen och Barn- och
utbildningsförvaltningen har tillsammans ansvarat för Fastigheter och
investering.
Stadsplanering
En sammanställning av pågående och förväntade framtida planprojekt som
möjliggör bostadsbyggnation gjorts.
Fastigheter
Analys och bedömning har gjorts av fastighetsrelaterade konsekvenser
utifrån utredningsunderlaget och förslag till förändrad skolstruktur.
Skolvägar och trafik
Arbetet med att konsekvensbeskriva förslaget till ny skolstruktur har utgått
från de principer för skolvägarna som fastställts av tekniska nämnden.

Uppdragsgivare: Karina Pettersson-Hedman, skolchef
Uppdragstagare: delprojektledare Mikael Wänstedt, SBF och
Malin Lagervall, SBF
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Stadsplanering
Metod
För att möjliggöra en uppskattning av hur elevunderlaget kommer att
förändras inom respektive upptagningsområde under de kommande 10 åren,
har en sammaställning av pågående och förväntade framtida planprojekt
som möjliggör bostadsbyggnation gjorts. Så långt det är möjligt har planerad
bebyggelse beskrivits i frågor som generellt sett kan ha påverkan på antalet
barn per hushåll, som till exempel bostadstyp och bostadens storlek. Även
tidsram för respektive projekt har angetts där så är möjligt.
Denna sammaställning ger en prognos över utvecklingen på Luleås
bostadsmarknad under de kommande 10 åren. Informationen blir dock mer
osäker, både gällande planernas innehåll och när projektet kan tänkas bli
verklighet ju längre fram i tiden de olika projekten planeras.
En rad faktorer som till exempel migrationsmönster och den ekonomiska
utvecklingen påverkar det faktiska utfallet. Utanför tätbebyggt område där
inte detaljplan krävs är det också svårare för kommunen att förutse de
förändringar som kan tänkas ske.
För de platser där underlaget till Framtidens skola innebär att en till- eller
nybyggnad kommer att behövas har de planmässiga förutsättningarna
redovisats. En tidig bedömning har gjorts om en sådan exploatering är
möjlig, exempelvis med hänsyn till motstående intressen och tillgången till
byggbar mark i närområdet. Men för att säkerställa att dessa åtgärder är
lämpliga behöver detta utredas genom att detaljplaner tas fram för
respektive område.
För de platser och byggnader där utredningsförslaget innebär att
verksamheten avvecklas har möjlig framtida användning föreslagits där så
har varit möjligt. Även detta behöver i de flesta fall utredas vidare,
exempelvis genom detaljplanering.
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Förklaring av begrepp som används i rapporten
Allmänt ändamål
Detaljplanebeteckning enligt äldre lagstiftning som innebär att området får
användas för all verksamhet med ett offentligt organ som huvudman, till
exempel skolor.
BTA (Bruttoarea)
Är summan av en byggnads alla våningsplans area och begränsas av de
omslutande byggnadsdelarnas utsida.
Detaljplan
Ett verktyg i den fysiska planeringen som reglerar hur mark- och
vattenområden får användas.
Detaljplaneprogram
Tas fram om kommunen bedömer att ett kommande detaljplanearbete
underlättas av ett programarbete. I ett planprogram studeras övergripande
frågor som berör ett eller flera planområden. Det kan exempelvis vara
trafikfrågor, behov av social service och grönområden samt miljöfrågor.
Fördjupad översiktsplan
Tas fram för att ge vägledning för beslut om användningen av mark- och
vattenområden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras
för olika områden i kommunen.
Mark- och miljödomstolen/överdomstolen
En särskild domstol som har som huvudsaklig uppgift att handlägga mål och
ärenden enligt det som föreskrivs i exempelvis Plan- och bygglagen.
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Områden
Gammelstad/Sunderbyn
Under de kommande 10 åren förväntas inga större bostadsprojekt inom
området.
Ny skola vid Stadsöskolan f- 6
En ny skola för årskurs F till 6 föreslås i utredningsmaterialet att byggas i
anslutning till Stadsöskolan. Ytbehovet för denna nybyggnad är: 3900m2 BTA
(Bruttoarea). Eventuellt behöver även en ny idrottshall med BTA 2500 m2
byggas.
Byggnation av skolan samt idrottshall kan vara möjlig enligt gällande
detaljplan, där skolområdet samt närliggande bollplan och förskola är
planlagda för allmänt ändamål. Högsta tillåtna byggnadshöjd på 4,5m är
dock en begränsande faktor. Elevernas tillgång till friyta kräver särskild
hänsyn i vidare utredning. Kommunen äger skolfastigheten samt obebyggd
yta planlagd för park/plantering som finns i området.

Stadsön
Rutviksskolan f - 6
I Rutvik utreds ingen förändring av skolans skolområde
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Mariebergsskolan f – 3
I utredningsmaterialet föreslås att skolverksamheten flyttas från
Mariebergsskolan. Skolan ligger i utkanten av ett villaområde, varigenom
infart till skolan med bil sker i dagsläget. Skolområdet är planlagt för allmänt
ändamål med 4,5m som högsta byggnadshöjd i gällande detaljplanplan.
Området ligger ca 1 km från stadsöns centrum och gränsar till bland annat en
kyrka och en grönyta som är planlagd för bostäder liknande dem på
Prositgränd. Kommunen äger skolfastigheten samt även mark i anslutning
till denna.
Området kan eventuellt vara lämpligt för bostadsbebyggelse. Dess
lämplighet för detta eller andra ändamål bör utredas i en detaljplan.
Öhemsskolan f - 3
I utredningsmaterialet föreslås att skolverksamheten flyttas från
Öhemsskolan. Skolan ligger inne i ett villaområde, infart med bil sker genom
detta.
Skolområdet är planlagt för fristående bostadsbebyggelse i 1 våning i
gällande detaljplan. Skolområdet är omgivet av bostadshus samt ett
grönområde och är beläget ca 1 km från Stadsöns centrum. Kommunen äger
skolfastigheten och även angränsande gator samt grönområde. Området bör
vara lämpligt för bostadsbebyggelse vilket medges i gällande detaljplan.
Kyrkbyskolan f-6
I utredningsmaterialet föreslås att skolverksamheten flyttas från
Kyrkbyskolan. Skolan ligger inom riksintresse för kulturmiljö och gränsar till
världsarvet Gammelstads kyrkby. Byggnaderna passar väl in med
omgivningen. Området är planlagt som skola och daghem med 7,5 m
byggnadshöjd i gällande plan. Kommunen äger skolfastigheten men
kommunens markägande i anslutning till fastigheten är begränsat till vägar.
Möjlig framtida användning för området behöver utredas vidare.
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Stadsöskolan 7-9
Stadsöskolan utreddes för att bli gemensam högstadieskola för de tidigare
upptagningsområdena Sunderbyn och Gammelstad. Observera att detta inte
blir en del av det slutliga förslaget.
Råneå
Under de kommande 10 åren förväntas inga större bostadsprojekt inom
området.
Persöskolan f-6
Inga förändringar utreds för Persöskolans skolområde.

Vitåskolan f-6
I utredningsmaterialet föreslås att skolverksamheten flyttas från Vitåskolan.
Ingen detaljplan finns för skolområdet, vilket eventuellt behövs för ändrad
användning. Skolan är belägen i en ansamling av hus utefter väg 691 som går
genom byn. Kommunen äger relativt mycket mark i anslutning till
skolfastigheten. Ingen förändring föreslås för förskolan som finns i närheten
till skolan. Alternativ framtida användning för skolfastigheten kan bli svår
att finna då efterfrågan på bostäder och mark för arbetsplatser i området är
liten.
Råneåskolan f – 9
Råneskolans skolområde utreds att utökas med Vitåskolans skolområde.

Örnäset/Hertsön








De större projekt som möjliggör ett tillskott av bostäder inom
området, som pågår eller förväntas kunna påbörjas under de
kommande 10 åren är:
HSB bygger för tillfället cirka 40 nya bostadsrätter i olika storlekar 2-6
rum och kök på Lövskatan, inflyttning beräknas ske första kvartalet
2016.
Brf Arenan, innehållande 98 bostadsrätter i olika storlekar 60-90m2,
på Lulsundsberget är under byggnation. Inflyttning beräknas till
hösten 2017.
Detaljplanering för del av Lulsundsberget är påbörjad för cirka 30 nya
kedjehus nedanför Lulsundsberget, dessa beräknas vara
inflyttningsklara i slutet av 2017.
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Detaljplan som möjliggör nybyggnation av ca 40 lägenheter på
Svartholmen vann laga kraft 2013. Byggnation planeras men är ännu
inte påbörjad i området.
Detaljplaneprogram för del av Kronan blev godkänt av
Kommunfullmäktige 2012. Detaljplanering för området är nu
påbörjad och beräknas möjliggöra 1800-2100 nya bostäder, varav
cirka 5 % ska vara rad- eller kedjehus. Utbyggnadstakten beräknas bli
cirka 90 färdigställda bostäder under 2018, 250-300 bostäder/år 20192024 och sedan cirka 100 bostäder/år under åren 2025-2028.
Detaljplanering pågår för ca 200 nya bostäder på Malmudden. Dessa
kommer troligtvis att bli bostadsrätter, inflyttning kan tidigast ske
våren 2018.
Detaljplaneprogram för Kronanvägen, ett underlag för kommande
detaljplanering, är under framtagande. Detta beräknas möjliggöra
300-400 nya bostäder, varav 10 % ska vara rad- eller kedjehus.
Planer finns att bebygga Hertsöheden med cirka 1000 nya bostäder,
området kommer troligtvis få en relativt gles struktur och en hög
andel stora bostäder vilket är attraktivt för barnfamiljer. Området kan
ha börjat byggas ut inom 10 år

Ängsskolan f – 6
Inga förändringar utreds för Ängsskolans skolområde.
Hertsöskolan f – 6
Hertsöskolan utreddes som skola för elever i årskurs F till 6 från
Svedejeskolans upptagningsområde. Det blir dock inte en del av det slutliga
förslaget.
Furuparksskolan f – 6
Furuparksskolans skolområde förändras i och med den nya skolan
Tallkronanskolan.
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Ny skola Tallkronanskolan f-6
Tallkronan är en nybyggd skola för förskoleklass till år 6. Skolan är planerad
att öppna höstterminen 2017. Skolan får ett nytt skolområde och innebär att
Furuparksskolans nuvarande skolområde delas i två skolområden
(Furuparksskolan och Tallkronans).
Örnässkolan f -9
Örnässkolan utreddes som gemensam högstadieskola för dagens
upptagningsområden Örnäset och Hertsön. Det blir dock inte en del av det
slutliga förslaget. För år F till 6 utreds att Svartöstadsskolans tidigare
skolområde ska tillkomma.
Örnässkolans behov av utbyggnad på grund av föreslagna förändringar i
skolstrukturen är: 5200 m2 BTA. Skolområdet gränsar till Svartövägen, ett
antal flerbostadshus, ett villaområde samt ett grönområde. Området är
planlagt för allmänt ändamål med varierande högsta byggnadshöjd upp till
ca 13 m i gällande detaljplan. Ej bebyggd mark inom området är i
detaljplanen så kallad prickmark vilket innebär att byggnader ej får
uppföras. Kommunen äger skolfastigheten samt obebyggd yta planlagd för
park/plantering som finns i området. Utbyggnad bör vara möjligt men
kommer att kräva en ny detaljplan, elevernas tillgång till friytor behöver
också särskilt beaktas vid vidare utredning.

Örnäset
Svartöstadsskolan f – 6
I utredningsmaterialet föreslås att skolverksamheten flyttas från
Svartöskolan. Skolområdet är planlagt för allmänt ändamål med högst 2
våningar. Området ligger inom riksintresse för kulturmiljö och byggnaden
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har visst skydd mot förvanskningar i gällande detaljplan. Skolområdet
gränsar till bostadsbebyggelse samt SSAB-hallen.
Området ligger riskzonen för höga bullernivåer från SSAB. Kommunen äger
skolfastigheten och även angränsande gator samt grönområde. Alternativ
framtida användning för skolfastigheten kan bli svår att finna då
möjligheterna begränsas av skyddsbestämmelser samt bullerstörning.

Björkskatan
De större projekt som möjliggör ett tillskott av bostäder inom området, som
pågår eller förväntas kunna påbörjas under de kommande 10 åren är:


Cirka 300 student- och forskarlägenheter i olika storlekar, 1-3 rum och kök håller
på att byggas på Porsön. Inflyttning beräknas kunna påbörjas under hösten 2016.



På Hällbacken har detaljplaner tagits fram för byggnation i 5 etapper, främst av
fristående enfamiljshus. För tillfället pågår markarbeten för den femte och sista
etappen. När alla fem etapperna är utbyggda innebär det ett tillskott av 270
bostäder. Det har även förts diskussioner om ytterligare etapper i området men
inga konkreta planer för en sådan expansion finns i dagsläget.



Detaljplan som möjliggör byggnation av cirka 60 hyresrätter på Björkskatan har
varit ute på samråd under hösten.



Detaljplanearbete pågår för att möjliggöra byggnation av ytterligare 100-300
studentbostäder på Porsön.



Detaljplanearbete pågår för Dalsbo, vilket kommer att möjliggöra byggnation av
cirka 100 nya bostäder i form av friliggande villor och radhus.



Förslaget till fördjupad översiktsplan för Bensbyn, som under sommaren varit
ute för granskning, möjliggör att bebyggelsen i Bensbyn kan utökas i
storleksordning en halv gång. I Bensbyn Beräknas ett tillskott av cirka 150
bostäder de kommande 10 åren. Mestadels i form av friliggande småhus.



Inga fler projekt är på gång just nu på Björkskatan, men området är glest bebyggt
och det finns möjlighet till ytterligare förtätning.



Björsbyn förväntas fortsätta växa. Tillskott av bostäder i området kommer främst
att vara i form av friliggande enfamiljshus.

Benzeliusskolan f – 6
Inga förändringar utreds för Benzeliusskolans skolområde.
Boskataskolan f – 6
Inga förändringar utreds för Boskataskolans skolområde
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Ormbergsskolan f – 6
Inga förändringar utreds för Ormbergsskolans skolområde.

Bergnäset/Sörbyarna
De större projekt som möjliggör ett tillskott av bostäder inom området, som
pågår eller förväntas kunna påbörjas under de kommande 10 åren är:


I Kallax med omnejd ökar bostadsbeståndet med ett antal småhusetableringar
vilka tillkommer på initiativ av enskilda intressen, vilket är svårt för kommunen
att styra. Cirka 80 hus kommer att byggas i området inom närmaste framtid.



I Antnäs förväntas ingen större tillväxt inom kommande 10 år på grund av
kapacitetsbrist i Va-nätet. På längre sikt kommer dock byn att växa då efterfrågan
på bostäder i området är stor och Antnäs är utpekad som en av kommunens
samlande byar i vision 2050.

Alviksskolan f - 6
Klöverträskskolans skolområde utreds att uppgå i Alvikskolans skolområde.
Antnässkolan f - 6
Inga förändringar i skolområdet utreds för Antnässkolan.
Antnässkolan behöver dock utredas för utbyggnad på längre sikt. Skolan
gränsar till ett serviceboende, ett bostadsområde samt en idrottsplats.
Kommunen äger relativt mycket mark i anslutning till skolan som dock har
lite ledig yta i omgivningen. Skolområdet är idag planlagt för allmänt
ändamål i ett plan. För att möjliggöra utbyggnad kommer en ny detaljplan
att krävas.
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Ersnässkolan f – 6
Inga förändringar i skolområdet utreds för Ersnässkolan.
Måttsundsskolan f – 6
Inga förändringar i skolområdet utreds för Måttsundsskolan.
Ersnässkolan f – 6
Inga förändringar i skolområdet utreds för Ersnässkolan.
Ny skola vid Bergsskolan f – 6
Hedskolans och Mandaskolans skolområden utreds att slås samman och en
ny gemensam skola för årskurs f till 6 utreds att byggas i anslutning till
Bergsskolan. Bergskolans behov av utbyggnad på grund av föreslagna
förändringar i skolstrukturen är: 5300 m2 BTA och en ny idrottshall med 2500
m2 BTA. Skolområdet gränsar till bostadsområden, en mindre idrottsplats
samt ett skogsområde innehållande ett elljusspår.
Skolfastigheten samt stora delar av angränsande områden ägs av
kommunen. Skolområdet är planlagt för allmänt ändamål med 10m högsta
byggnadshöjd i gällande detaljplan. En utbyggnad bör vara möjlig, men
skulle innebära att delar av skogsområdet eller idrottsplanerna i området
behöver tas i anspråk. För att detta ska vara möjligt krävs en ny detaljplan.

Bergnäset
Avanskolan f – 6
Inga förändringar i upptagningsområdet utreds för Avanskolan.
Bergsskolan 7 - 9
Inga förändringar utreds för Bergsskolan.
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Hedskolan f – 6
I utredningsmaterialet föreslås att skolverksamheten flyttas från Hedskolan.
Skolan är belägen i ett villaområde och området är utsatt av buller från
flygtrafik. Skolområdet är planlagt för allmänt ändamål med högsta
byggnadshöjd 10 m. kommunen äger mark i anslutning till skolfastigheten.
Lämplig alternativ användning för skolområdet kan exempelvis vara någon
typ av icke störande verksamhet. Dess lämplighet för detta eller andra
ändamål bör utredas i en detaljplan.
Mandaskolan f – 6
I utredningsmaterialet föreslås att Mandaskolan omvandlas till förskola.
Klöverträsksskolan f – 6
I utredningsmaterialet föreslås att skolverksamheten flyttas från
Klöverträskskolan. Förskola och skola är i samma byggnad och förskolans
verksamhet kvarstår i Klöverträsk. Kommunen äger relativt mycket mark i
anslutning till skolfastigheten. Alternativ framtida användning för
skolfastigheten kan bli svår att finna då efterfrågan på bostäder och mark för
arbetsplatser i området är liten.

Bergnäset
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Centrum/Notviken
De större projekt som möjliggör ett tillskott av bostäder inom området, som
pågår eller förväntas kunna påbörjas under de kommande 10 åren är:


Detaljplan för Ettans båthamn som möjliggör nybyggnad av cirka 300 bostäder är
antagen men överklagad till Mark- och miljödomstolen. På längre sikt finns även
plats för mer förtätning i området, men en sådan expansion kommer troligtvis
ske först längre än 10 år fram i tiden.



En plan för 90 bostäder vid Hägern 11 är antagen men upphävd av Mark- och
miljödomstolen, vilket av kommunen överklagats till Miljööverdomstolen.



Inom Bergviken pågår arbete med detaljplaner som möjliggör byggnation av
cirka 300 bostäder



Arbete pågår med en detaljplan som kommer att möjliggöra byggnation av cirka
50 nya bostäder i korsningen Landsgatan/Kungsgatan.



Inom kvarteret Laxen pågår arbete med en detaljplan som möjliggör byggande av
cirka 30 bostäder.



På kvarteret Fågeln pågår arbete med en detaljplan som möjliggör byggande av
130-150 bostäder. Antalet bostäder kan komma att utökas i senare etapper.



De mindre förtätningar som förväntas inom Mjölkudden under de kommande 10
åren innebär ett tillskott om cirka 200 bostäder



Ett planprogram för Munkebergs strand som ska vara ett underlag för
kommande detaljplanering är redo att antas. Detta program syftar till att
möjliggöra byggande av cirka 600-800 nya bostäder i området. De första
bostäderna inom detta område kan stå klara om cirka 10 år.



Det finns planer på att exploatera Östra stranden vid järnvägsstationen med cirka
1000 nya bostäder. En sådan etablering är dock troligtvis längre än 10 år bort i
tiden.



Planer finns på att exploatera Stadsviken, något som beräknas kunna ge ett
tillskott på ca 1400 bostäder i området. En sådan exploatering kommer troligtvis
ske först längre än 10 år fram i tiden.



En exploatering av Skogsvallen är eventuellt aktuell. Denna skulle i sådana fall
innebära ett tillskott av cirka 200 bostäder i området.



Utöver ovan beskrivna projekt finns det ett stort intresse från exploatörer av att
bygga bostäder i stadens centrala delar.

Östra skolan f – 6
Inga förändringar utreds för Östra skolans skolområde.

LULEÅ KOMMUN

DELRAPPORT
2015-12-31

Sammanfattning - Stadsplanering
I det fortsatta arbetet med den framtida skolstrukturen är det viktigt att ta
hänsyn till att Luleå växer vilket kommer leda till ett stort antal nya
skolelever framför allt inom Örnäset/Hertsöns och Centrum/Notvikens
upptagningsområde. På landsbygden äger inte kommunen så stora delar av
vägnätet. Detta får konsekvenser för vilka åtgärder kommunen kan göra för
säkra skolvägar. Varken för ombyggnationer men även vad gäller lokala
trafikföreskrifter för hastigheter osv har kommunen rådighet över frågorna.
Det är viktigt att påbörja detaljplanering för till- och nybyggnader i god tid
innan de nya lokalerna behövs eftersom planarbete och efterföljande
bygglovshantering, speciellt när det finns risk för överklagningar, tar lång
tid. Av samma anledning är det viktigt att tidigt utreda hur
platsen/byggnaden kan användas om den inte längre behövs för skolans
behov.
För att Stadsbyggnadsförvaltningen ska ha möjlighet att i tid avsätta resurser
för eventuella åtgärder som behöver genomföras till följd av förändringar i
skolstrukturen behöver en fortsatt god dialog mellan kommunens
förvaltningar bibehållas.
Utifrån nuvarande kunskaper ser Stadsbyggnadsförvaltningen inget som
talar mot att de föreslagna förändringarna är möjliga att genomföra. Många
åtgärder behöver dock utredas mer i detalj, vilket framgår av ovanstående
text. Att genomföra de föreslagna förändringarna kommer att kräva stora
resurser, både ekonomiska och personella. För Luleå kommuns del kan detta
innebära att det tar upp resurser från andra åtgärder i den fysiska miljön, till
exempel detaljplaner för bostadsbyggande eller utredning av ny
infrastruktur. Detta kommer att kräva prioritering utifrån de resurser som
finns tillgängliga. Genomförandetiden för de åtgärder som föreslås är också
beroende av hur stora resurser som avsätts för ändamålet.
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Fastigheter
Metod
Delprojektgruppen fastigheter har bestått av delprojektledare tillika chef för
fastigheter SBF, Thomas Åberg fastighetsstrateg, SBF, Ann Kalla projektsamordnare, BUF och Carina Lundström, lokalcontroller BUF. Delprojektet
har med stöd av olika informationssystem tagit fram underlag, bedömt
konsekvenser och gjort beräkningar utifrån omställning, avveckling och/eller
nybyggnation. Bedömningar och beräkningar har genomförts både utifrån en
oförändrad skolstruktur och utifrån en föreslagen förändring av
skolstrukturen.

Lokalplanering i kommunen– utgångspunkter
Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF) har i uppdrag av Kommunstyrelsen att
omhänderta kommunens lokaler och i egenskap av ”hyresvärd” upplåta dem
till förvaltningar i enlighet med internhyressystemet inklusive
gränsdragningslista. BUF – ”hyresgäst” svarar för den egna verksamhetens
lokalplanering och lämnar kontinuerligt långsiktiga respektive kortsiktiga
förändrade lokalbehov till SBF.
I kommunens lokalbank (hanteras av Stadsbyggnadsförvaltningen – SBF),
finns de fastigheter där hyresgästerna (kommunens förvaltningar) sagt upp
lokalkontrakten för avflyttning. Stadsbyggnadsförvaltningen utreder och
verkställer framtida användning. En viktig aspekt är att tomter/fastigheter
som finns i lokalbanken möjliggör nybyggnation av bostäder. I vissa fall har
BUF haft en egen lokalreserv för att t ex kunna hantera varierande behov av
förskoleplatser.
I syfte att uppnå en kostnadseffektiv kommunal lokalförsörjning krävs en
hög grad av samverkan mellan förvaltningarna och ett kommunalt
helhetsperspektiv. Berörda parter ska medverka till samnyttjande och
effektiv lokalanvändning.
Det är av stor vikt att kommunen har lokaler som över tid med rimliga
anpassningar och därmed också rimliga kostnader, kan nyttjas som
skola/förskola eller annan kommunal verksamhet beroende på behov. Det
kan vara skiftande användare av lokaler över tid, såväl över dagen som över
åren.
I skollagen regleras lokaler för skolans verksamhet enligt följande:
35 § För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs
för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas.
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Skollagen reglerar också elevens placering för respektive skolform utifrån
vårdnadshavarens önskemål och skolenhetens närhet till hemmet samt
situationer där kommunen kan frångå vårdnadshavares önskemål.
Barn- och utbildningsförvaltningens bedömningar i lokalfrågor har sin
utgångspunkt i ovanstående lagstiftning samt BUN:s verksamhetsplan och
lokalstrategi.
Skolans lokaler och tillhörande utemiljö är stödresurser till BUN:’s
verksamheter och ska bidra till hög grad av effektivitet och möjliggöra för
verksamheterna att uppnå fastställda mål. De ska vara sunda och säkra
verksamhetsmiljöer.
En hög grad av flexibilitet i lokalerna eftersträvas mot bakgrund av att det
sker stora förändringar i elev/barnunderlaget i den kommunala skolan.
Några exempel på förändringar kan vara befolkningsstruktur, beteendeförändringar hos medborgarna, det fria valet, verksamhetsförändringar och
på tillkomsten av fristående skolor och enskilda förskolor.
SBF avdelning ”Landskap och trafik” arbetar tillsammans med BUF lokalsamordning för att åtgärda utemiljöer på förskolor och skolor. Satsningar
sker i utemiljöer med varierande insatser beroende på utemiljöns
underhållsstatus, lekutrustningars lämplighet och andra typer av behov som
tillgänglighet och säkerhet.
Skolgårdsprojektet omfattar ca 5 000 - 6 000 tkr per år. Det finns i dagsläget
behov av åtgärder på skolornas och förskolornas utemiljöer.

Framtidens skola
Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF) avdelning fastigheter, har i arbetet med
Framtidens skola tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen
(BUF), tagit fram underlag för de fastigheter som är föremål för
förändringarna. SBF och BUF har använt olika informationssystem för att ta
fram uppgift om ytor per skola, aktuella hyror inklusive driftkostnader,
befolkningsprognoser m m. Därutöver finns underhållsplaner år 2015-2025
och investeringsplaner år 2015-2025 med i beräkningsunderlaget.
Konsekvenser har bedömts och beräknats utifrån omställning, avveckling
och/eller nybyggnation. Bedömningar och beräkningar har genomförts både
utifrån en oförändrad skolstruktur och en föreslagen förändring av
skolstrukturen.
Ekonomiska konsekvenser finns redovisade i delrapport Ekonomi
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Utredningen avseende ”översyn av kostproduktion” som inkluderar
erfarenhetskostnader av tidigare utförda renoveringar av kök, har beaktats i
denna utredning.
Lokalbankens innehåll och planering för nytt användande internt eller
externt (försäljning), redovisas endast som antaganden och behöver hanteras
separat.
Kommunens fastigheter delas in i olika underhållsklasser, som utgår från
byggnadens ålder (underhållsklass 1: 0 - 5 år, underhållsklass 2: 6 - 20 år,
klass 3: > 20 år). Flertalet skolenheter inklusive köken, ingår i
underhållsklass 3 och är i stora behov av åtgärder, vilket innebär kostsamma
reinvesteringar.
Idag ser vi att underhållsinsatserna i de äldre byggnaderna inte har varit
tillräckliga, vilket i första hand märks i äldre skollokaler byggda på 60- och
70-talen. Därför befinner sig flertalet byggnader i högsta underhållsklassen,
kallad klass 3. Den avsättning Stadsbyggnadsförvaltningen idag sker för
planerat underhåll i enlighet med gällande internhyressystem räcker inte för
att underhålla de äldre byggnaderna, riktade underhållsinvesteringar
kommer att krävas.
Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar för närvarande med en statusbedömning av äldre fastigheter. Materialet beräknas färdigställt i januari
2016.
I ett läge av tillväxt i kommunen och när verksamhetsförändringar krävs, är
det lämpligt att göra satsningar i nya lokaler för att möta framtiden och
därmed minimera underhållskostnaderna. En fördel med nybyggda
fastigheter är att de har en mycket lägre drift- och underhållskostnad jämfört
med äldre fastigheter.
En oförändrad skolstruktur innebär ökade investerings- och reinvesteringskostnader för större delen av skolans och förskolans kök (ca 100), och även
ökade drift- och underhållskostnader för kommunens fastigheter generellt.
I dagens samhälle ställs ökade krav på kök i både förskola och skola, t ex
krav på förbättrad kvalitet, ergonomi, säkerhet och arbetsmiljö. Kraven finns
oavsett storlek på köket. En konsekvens av det är ökade kostnader för
investering och därmed högre hyror.
I samband med upprustning och ombyggnation finns också ökade krav från
Boverket om ökad tillgänglighet, förbättrat brandskydd, bättre ventilation
och miljökrav i form av lägre energiförbrukning
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Vikten av att skapa en god miljö för barn och elever handlar om rätten till en
inre och yttre miljö som tillgodoser behovet av tillräckliga ytor och inte minst
tillgängliga ytor för barn/elever med funktionsnedsättning. En riktlinje är
framtagen och gäller från 2015, från myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB)
I kommunen pågår för närvarande en översyn av investeringsprocessen som
syftar till att få en högre grad av helhetstänkande och att investeringsprocess
och investeringsplan ska få en tydligare koppling till de övergripande målen
från översiktsplan och verksamhetsplan.
När det gäller behov av idrottshallar/sporthallar har dialog skett mellan barn
och utbildningsförvaltningen och fritidsförvaltningen. Förvaltningarna är
sinsemellan överens om att fritidsförvaltningen ansvarar för drift av
idrottshallar/sporthallar och därmed är det fritidsnämnden som äskar
investeringsmedel och kapitalkostnadstäckning för hyran från KF/KS.
Barn och utbildningsförvaltningen har behov av tillgång till hallarna under
skoltid och fritidsförvaltningen huvudsakligen kvällar och helger, vilket
regleras i en fördelning av kostnader mellan barn och
utbildningsförvaltningen och fritidsförvaltningen. Tillkomst/planering av
nya skolbyggnader samt idrottshallar/sporthallar ska ske samordnat för att
resursoptimera. Det är också av yttersta vikt att skolbyggnader till viss del
görs tillgängliga för uthyrning till allmänheten och föreningslivet i samband
med om-/eller nybyggnationer.

Sammanfattning –Fastigheter/Investering
Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF) avdelning fastigheter, har i arbetet med
Framtidens skola, tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen
(BUF), tagit fram underlag för de fastigheter som är föremål för
förändringarna. SBF och BUF har använt olika informationssystem för att ta
fram uppgift om ytor per skola, aktuella hyror inklusive driftkostnader,
befolkningsprognoser m m. Därutöver finns underhållsplaner år 2015-2025
och investeringsplaner år 2015-2025 med i beräkningsunderlaget.
Ekonomiska konsekvenser redovisas i delrapport Ekonomi. Kostnader för
renoveringar av kök har beaktats i denna utredning. Därutöver är behov av
lokalkapacitet för idrott beaktat..
Flertalet av skolans fastigheter har stort behov av underhåll och är i behov av
åtgärder. En fördel med nybyggda fastigheter är att de har en mycket lägre
drift- och underhållskostnad jämfört med äldre fastigheter.
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I ett läge av tillväxt i kommunen och när verksamhetsförändringar krävs, är
det lämpligt att göra satsningar i nya lokaler för att möta framtiden och
därmed minimera underhållskostnaderna.
En oförändrad skolstruktur innebär ökade investerings- och reinvesteringskostnader för större delen av skolans och förskolans kök (ca 100), och även
ökade drift- och underhållskostnader för kommunens fastigheter generellt.
Tillkomst/planering av nya skolbyggnader samt idrottshallar/sporthallar ska
ske samordnat i kommunen för att resursoptimera.
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Trafik, skolvägar
Tidigare arbete med barns skolvägar
Stadsbyggandsförvaltningens arbete med barns skolvägar bygger på två
rapporter om barns skolvägar på landsbyggden och i tätorten som antogs av
tekniska nämnden 2013. I rapporterna fastställdes principer för elevernas
skolväg. I arbetet med rapporterna inventerades skolvägarna till kommunens
låg- och mellanstadieskolor. För de brister som identifierades i detta arbete
togs förslag på åtgärder och en prioritering fram.
Stadsbyggnadsförvaltningen/tekniska förvaltningen har därefter arbetat med
att åtgärda de identifierade bristerna.
Arbetet med att konsekvensbeskriva förslaget till ny skolstruktur har utgått
från de principer för skolvägarna som fastställts av tekniska nämnden i
rapporterna som beskrivs ovan.

Definiton av en bra skolväg
Följande principer för elevernas skolvägar är fastställda av dåvarande
tekniska nämnden.
I Luleå tätort har en bra skolväg definierats som


vägar där eleverna kan röra sig skilt från trafiken när den skyltade
hastigheten är 40 km/tim eller högre,



vägar där hastigheten begränsats till 30 km/tim där oskyddade
trafikanter och fordon ska dela på utrymmet, och



att hastighetsdämpade åtgärder för att säkerställa en säker övergång
finns där skolvägen korsar vägar som har en skyltad hastighet på 40 km/tim eller
högre.

På landsbygden finns andra problemställningar än i tätorten.
Kommunen är sällan väghållare utan barnen färdas eller väntar på skolskjuts
längs statliga eller enskilda landsvägar. En del elever bor i byar och går själva
till skolan eller till en busshållplats och för dem kan samma principer för
skolvägen som i tätorten användas. För de elever som bor utanför byakärnan
och åker skolskjuts måste en bedömning göras från fall till fall.
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Vilka skolvägar har konsekvensbeskrivits?
Då vilka elever som går i en skola ändras inför varje läsår har skolvägen inte
definierats från varje enskild bostad utan från olika delområden i skolans
upptagningsområde. Vid utpekandet av skolvägarna har ingen hänsyn tagits
till hur många elever som bor i varje delområde, tanken är att det ska finnas
en bra skolväg till varje skola från alla delar av dess upptagningsområde.
De vägar som inventerats är de ”troliga skolvägarna”. Dessa är de vägar som
eleverna antas välja för att ta sig mellan hemmet och skolan. Det är dock
möjligt att eleverna använder andra vägar i verkligheten.
Vid valet av de utpekade skolvägarna har i första hand gång- och cykelvägar
valts. Därefter gator där den verkliga hastigheten eller trafikmängden är låg.
På platser där eleverna måste korsa en väg med högre hastighet har de, om
det varit möjligt, styrts mot en passage där den verkliga hastigheten är låg.

Förklaring av begrepp som används i rapporten
Skyltad hastighet är den hastighetsbegränsning som gäller längs gatan.
Verklig hastighet är den hastighet som mätts upp längs gatan. I rapporten
används den uppmätta 85-percentilen som den verkliga hastigheten längs
gatan.
85-percentil är den hastighet som 85 % av alla fordon som passerat
mätpunkten högst kört i.
En passage över en gata anses 30-säkrad då den är byggd på ett sådant sätt
att de fordon som passerar inte kör fortare än 30 kilometer i timmen.
Väghållare är vägens ägare. Väghållaren ansvarar för att vägen underhålls
och är körbar. Vägar kan ha statlig, kommunal eller enskild väghållare.
Tättbebyggt område är en lokal trafikförskrift som gäller för gatorna inom ett
område med samlad bebyggelse. Inom tättbebyggt område beslutar
kommunen om till exempel hastighetsgräns.
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Föreslagna åtgärder
Brister har främst identifierats där fordonens verkliga hastighet är över 30
kilometer i timmen. Där vi har identifierat brister längs skolvägarna har
åtgärder föreslagits.
Främst är det åtgärder för att sänka fordonens hastighet längs sträckor och i
korsningspunkter eller nybyggnation av gång- och cykelvägar som
föreslagits.
För att sänka fordonens hastighet finns flera tänkbara åtgärder. Dels kan
korsningspunkter kompletteras med upphöjningar, avsmalningar eller
sidledsförflyttningar. Vägkorsningar kan också byggas om till
cirkulationsplatser vilket medför sänkt hastighet hos fordonen. Hela
gatusträckor kan också ges en ny utformning med till exempel avsmalnad
vägbana, chikaner eller längsgående gångbanor.

Avgränsningar


Ingen prioritering har gjorts av de åtgärder som föreslås i
konsekvensbeskrivningen.



Endast en enklare kostnadsuppskattning av de föreslagana åtgärderna
presenteras i rapporten.



I konsekvensbeskrivningen presenteras och beskrivs främst de platser där vi ser
ett behov av åtgärder.



På de platser där det förekommit många synpunkter har dessa beskrivits även
om de inte föranlett en åtgärd.

I efterföljande material redovisas skolvägar och skolskjutshållplatser för
upptagningsområden i Luleå kommun.
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Områden
Gammelstad/Sunderbyn
Inom upptagningsområdet kommer det både att finnas elever som går eller
cyklar till skolan och de som har rätt till skolskjuts.

1.1

1.3
1.4
1.2

1.5

Gammelstad
I korsningen mellan Övägen och Hässjestigen (1.1) är hastighetsgränsen på
Övägen 50 kilometer i timmen. Här saknas en passage med
hastighetsdämpande åtgärd.
Den skyltade hastigheten på Gäddviksvägen är 30 kilometer i timmen men
den uppmätta hastigheten är 40 kilometer i timmen. Passagen i korsningen
mellan Gäddviksvägen och Öhemsvägen (1.2) saknar en hastighetsdämpande
åtgärd.
Den skyltade hastigheten på Hantverksvägen är 50 kilometer i timmen. I
korsningen mellan Stadsövägen och Hantverksvägen (1.3) bör passagen
förbättras.
Längs Lulevägens norra sida (1.4) finns en gång- och cykelväg, dock ligger de
flesta bostäder på den södra sidan av gatan. Den skyltade hastigheten är 30
kilometer/timmen men den verkliga hastigheten varierar från 55 till 33
kilometer i timmen ju närmare kyrkan mätningen är gjord. För att förbättra
för de elever som korsar gatan behöver den verkliga hastigheten längs den
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sänkas. Gatans utformning behöver ses över för att förbättra efterlevnaden av
den skyltade hastigheten.
Ett alternativ till att bygga om gatan kan vara att utreda om det är möjligt att
bygga en ny gång- och cykelvägsanslutning Tältvägen och Storåkersvägen.
Från Tingsvägen kommer elever i årskurs F till 3 att ha rätt till skolskjuts.
Eleverna kan åka med LLT till skolan. Det finns hållplatser längs
Storsandsvägen (1.5) men för att nå dessa måste hastighetssäkrade passager
byggas. På Storsandsvägen är hastighetsbegränsningen 70 kilometer i timmen
och vägen är en del av kommunens huvudnät. Att bygga en 30-säkrad
passage till busshållplatsen är svårt. Ett alternativ är att istället dra om
busslinjen via Tingsvägen. En ny hållplats måste i så fall byggas. Ytterliggare
ett alternativ är att eleverna hänvisas till hållplatsen ”Rågvägen” som från
Tingsvägen kan nås via gång- och cykelvägnätet.
Eleverna kliver av bussen på hållplatsen ”Stadsö centrum”. Vid hållplatsen
finns ett övergångsställe över Mariebergsvägen. Den skyltade hastigheten på
denna del av Mariebergsvägen är 50 kilometer i timmen. Övergångstället
ligger i anslutning till cirkulationsplatsen och fordonens hastighet på denna
plats kan därför antas vara låg. Från hållplatsen finns gångväg till
Stadsöskolan. Förslag finns att hastigheten på denna plats sänks till 40
kilometer i timmen i samband med att en gång- och cykelväg byggs längs
Mariebergsvägen.
Rutviksskolan f - 6
I Rutvik utreds ingen förändring av skolans upptagningsområde.
Inom området kommer det både att finnas elever som går eller cyklar till
skolan och de som har rätt till skolskjuts.
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Rutvik
Kråkbergsskolan f - 6
Kråkbergsskolan utreddes bli en skola för årskurs f till 6 för det
upptagningsområde som idag tillhör Kläppenskolan. Det kommer dock inte
bli en del av det slutliga förslaget.

1.7
1.6

Sunderbyn
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Den skyltade hastigheten är på Sunderbyvägen mellan
Kläppenskolevägen och Mariebergsvägen 30 kilometer i timmen men den
verkliga hastigheten är uppmätt till 44 kilometer i timmen. För att ta sig
till skolan korsar eleverna Sunderbyvägen vid Innimarksvägen (1.6). På
denna plats föreslås att passagen kompletteras med en
hastighetsdämpande åtgärd.
Mellan Mariebergsvägen och Bodenvägen (1.7) är den skyltade
hastigheten 50 kilometer i timmen. Längs sträckan saknas gång- och
cykelväg. Det är dock svårt att göra något åt denna sträcka då husen står
tätt inpå vägen och utrymmet för att anlägga en ny gång- och cykelväg är
begränsat.
Skolskjutsen stannar på LLT:s hållplats ”Folkhögskolevägen”. Det finns
en upphöjd passage över Folkhögskolevägen i anslutning till denna
hållplats.

Hemängsskolan f – 5
Hemängsskolans skolområde föreslås omfatta alla elever i år F – 5 i Sunderbyn, d v s
hittillsvarande skolområden för Hemängsskolan och Kläppenskolan.

Sunderbyn
Inga brister har identifierats vid inventeringen.
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Stadsöskolan 7-9
Stadsöskolan utreddes att bli gemensam högstadieskola för de tidigare
upptagningsområdena Sunderbyn och Gammelstad. Det kommer dock inte
att bli en del av det slutliga förslaget.
Inom upptagningsområdet kommer det både att finnas elever som går eller
cyklar till skolan och de som har rätt till skolskjuts.

1.9
1.8
1.1
1.3
1.4
1.2

Gammelstad
I korsningen mellan Övägen och Hässjestigen (1.1) är hastighetsgränsen
på Övägen 50 kilometer i timmen. Här saknas en passage med
hastighetsdämpande åtgärd.
Den skyltade hastigheten på Gäddviksvägen är 30 kilometer i timmen
men den uppmätta hastigheten är 40 kilometer i timmen. Passagen i
korsningen mellan Gäddviksvägen och Öhemsvägen (1.2) saknar en
hastighetsdämpande åtgärd.
Den skyltade hastigheten på Hantverksvägen är 50 kilometer i timmen. I
korsningen mellan Stadsövägen och Hantverksvägen (1.3) bör passagen
förbättras.
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Längs Lulevägens norra sida (1.4) finns en gång- och cykelväg, dock
ligger de flesta bostäder på den södra sidan av gatan. Den skyltade
hastigheten är 30 kilometer/timmen men den verkliga hastigheten
varierar från 55 till 33 kilometer i timmen ju närmare kyrkan mätningen
är gjord. För att förbättra för de elever som korsar gatan behöver den
verkliga hastigheten längs den sänkas.
Gatans utformning behöver ses över för att förbättra efterlevnaden av
den skyltade hastigheten. Ett alternativ till att bygga om gatan kan vara
att utreda om det är möjligt att bygga en ny gång- och
cykelvägsanslutning Tältvägen och Storåkersvägen.
Från Sunderbyn kommer en del elever ha rätt till skolskjuts. Eleverna
åker antingen med LLT eller med en upphandlad skolskjuts. Då den
skyltade hastigheten på Hammarenvägen är 50 kilometer i timmen bör
eleverna inte korsa gatan i plan. Vid hållplatsen ”Landbovägen” (1.8)
behöver passagen över Hammarenvägen kompletteras med någon form
av hastighetsdämpande åtgärd och från Arrendevägen saknas en
gångväg till hållplatsen ”Hemängsvägen” (1.9).
Eleverna kliver av bussen på hållplatsen ”Stadsö centrum”. Vid
hållplatsen finns ett övergångsställe över Mariebergsvägen. Den skyltade
hastigheten på denna del av Mariebergsvägen är 50 kilometer i timmen.
Övergångstället ligger i anslutning till cirkulationsplatsen och fordonens
hastighet på denna plats kan därför antas vara låg. Från hållplatsen finns
gångväg till Stadsöskolan. Förslag finns att hastigheten på denna plats
sänks till 40 kilometer i timmen i samband med att en gång- och cykelväg
anläggs längs Mariebergsvägen.
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Åtgärder i trafikmiljön
Nummer Plats
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5 a

Övägen
/Hässjestigen
Gäddviksvägen
/Öhemsvägen
Stadsövägen
/Hantverksvägen
Lulevägen
Tingsvägen

Förslag på åtgärd
Fartdämpande
åtgärd/passage
Fartdämpande
åtgärd/passage
Fartdämpande
åtgärd/passage
Ombyggnation
/utredning
Busshållplats
Fartdämpande
åtgärd/passage
Fartdämpande
åtgärd/passage
Gång- och
cykelväg

Kostnad
(tkr)
200
200
200
50

1.5 b

Storsandsvägen

200

1.6

Sunderbyvägen
/Innimarksvägen

1.7

Sunderbyvägen

1.8

Hammarenvägen

Gångpassage

200

1.9

Hammarenvägen

Gång- och
cykelväg

1 100

200
800

Ny åtgärd till följd av
Väghållare
utredningsförslaget?
Finns i tidigare
Luleå
skolvägsutredning
kommun
Luleå
x
kommun
Luleå
x
kommun
Finns i tidigare
Luleå
skolvägsutredning
kommun
Luleå
x
kommun
Luleå
x
kommun
Luleå
x
kommun
Luleå
x
kommun
Luleå
x
kommun
x
Luleå
(finns dock i cykelplanen, i
kommun
investeringsplanen 2018)
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Råneå
Inom upptagningsområdet kommer det både att finnas elever som går eller
cyklar till skolan och de som har rätt till skolskjuts.

Persön
Persöskolan F-6
Inga förändringar utreds för Persöskolans upptagningsområde.
Skolvägar & skolskjutshållplatser
Inom upptagningsområdet kommer det både att finnas elever som går eller cyklar till
skolan och de som har rätt till skolskjuts.
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Vid inventeringen har inga brister identifierats i Persön.

Råneå
Vid inventeringen har inga brister identifierats i Råneå tätort.
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Elever som idag tillhör Vitåskolan kommer att ha rätt till skolskjuts till
Råneåskolan. Det finns inga kommunala gator i Vitå. Väg 691 är statlig,
övriga vägar är enskilda. Detta innebär att kommunen inte har möjlighet att
bestämma om några ombyggnationer längs dessa vägar. Vitå utgör inte ett
tättbebyggt område enligt de lokala trafikföreskrifterna. Det i kombination
med att det inte finns några kommunala gator innebär att kommunen inte har
möjlighet att besluta om lokala trafikföreskrifter, till exempel om
hastighetsbegränsning. Det är Länsstyrelsen som fattar dessa beslut.
Längs väg 691 är hastigheten genom Vitå begränsad till 70 kilometer i
timmen. Utanför byn är hastighetsgränsen 90 kilometer i timmen. Det är inte
lämpligt att barnen går längs väg 691 till en samlande hållplats då hastigheten
längs vägen är hög. Barnen föreslås därför bli upphämtade av skolbussen på
en lämplig plats så nära den egna uppfarten som möjligt.
Vitåskolan f - 6
I utredningsmaterialet föreslås att skolverksamheten flyttas från Vitåskolan.
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Örnäset/Hertsön
Inom upptagningsområdet kommer det både att finnas elever som går eller
cyklar till skolan och de som har rätt till skolskjuts.

Hertsön
Vid inventeringen har inga brister identifierats.
Hertsöskolan f-6
Hertsöskolan utreddes som skola för elever i årskurs F till 6 från
Svedejeskolans upptagningsområde. Detta kommer dock inte bli en del av det
slutliga förslaget.
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3.1

3.4
3.3

3.2

Hertsön
Elever som bor på Lerbäcken måste korsa Lerbäcksvägen (3.1). Den är
skyltad till 50 kilometer i timmen och fungerar som uppsamlingsgata i
området. Passagen vid Specievägen behöver kompletteras med en
hastighetssänkande åtgärd.
Den skyltade hastigheten längs Lillstrandsvägen (3.2) är 50 kilometer i
timmen. För att förbättra elevernas skolväg bör en gång- och cykelväg
byggas längs Lillstrandsvägens västra sida. Gång- och cykelvägen ska
anslutas till den befintliga gång- och cykelvägen tvärs genom Hertsön för
att dagens tunnel ska kunna användas vid passage över vägen.
Hastigheten är begränsad till 50 kilometer i timmen på Svedjevägen (3.3).
För att förbättra elevernas skolväg bör en gång- och cykelväg byggas
längs gatans ena sida. I anslutning till Havsöringsgränd (3.4) bör en
hastighetssäkrad passage byggas.
Furuparksskolan f - 6
Furuparksskolans skolområde förändras i och med den nya skolan
Tallkronanskolan.
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3.6

3.7

3.5a
3.5b

3.8

Skurholmen
Teknikergatan har mellan Smedjekroken och Yrkesgatan (3.5) en skyltad
hastighet på 50 kilometer i timmen. Längs gatan södra sida finns en trottoar.
För att förbättra skolvägen bör antingen en hastighetssäkrad gångpassage
byggas i anslutning till Smedkroken (3.5a) eller så bör gatan kompletteras
med en trottoar (3.5b) också på dess norra sida.
Hastighetsgränsen på Smedkroken (3.6) och Vithällegatan (3.7) bör sänkas
från 50 kilometer i timmen till 30 kilometer i timmen.
På Malmudden (3.8) har gatorna i området en skyltad hastighet på 50
kilometer i timmen och bör sänkas till 30 kilometer i timmen överallt i
området förutom på Västra Brogatan.
Ny skola Tallkronanskolan f - 6
Tallkronan är en nybyggd skola för årskurs F till 6. Skolan är planerad att
öppna höstterminen 2017. Skolan får ett nytt skolområde, vilket är en del av
nuvarande skolområde för Furuparksskolan.
Arbetet med stadsdelen Kronan pågår och byggnationer kommer att pågå
under många år framöver. Målsättningen är att det ska vara lätt för barn att
röra sig självständigt inom området.
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Det är bara de gator och delområden som finns i dag som
konsekvensbeskrivits.

3.9

Kronan
Passagen i korsningen mellan Regementsvägen och Kompanivägen (3.9)
behöver åtgärdas med en hastighetsdämpande åtgärd. I projektet
Kronandalen kommer korsningen mellan Regementsvägen och
Kompanivägen byggas om till en cirkulationsplats. Längs båda sidor av
Regementsvägen kommer gång- och cykelväg att byggas.
Örnässkolan f - 9
Örnässkolan utreddes som gemensam högstadieskola för dagens
upptagningsområden Örnäset och Hertsön. Det kommer dock inte att bli en
del av det slutliga förslaget. För Svartöstadsskolans F – 6 utreds möjligheten
att gå till Örnässkolan fr o m 2016.
Inom skolområdet kommer det både att finnas elever som går eller cyklar till
skolan och de som har rätt till skolskjuts.
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3.1
3.9
3.6
3.5a

3.4

3.7
3.3

3.5b

3.2
3.8
3.10
3.11

3.14

3.12

3.13

3.15

De östra stadsdelarna
Den skyltade hastigheten på Örnäsvägen är 50 kilometer i timmen. På tre
platser behöver eleverna korsa vägen. Passagerna vi Ljusterleden (3.10),
Degerögatan (3.11) och Hällbruksgatan (3.12) bör kompletteras med någon form
av hastighetsdämpande åtgärd.
Den skyltade hastigheten på Degerögatan (3.13) är 50 kilometer i timmen.
Denna föreslås sänkas till 30 kilometer i timmen.
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Gång- och cykelvägen längs Svartövägen korsar Bragegatan (3.14) i plan.
Passagen bör kompletteras med en hastighetsdämpande åtgärd. Längs
Sjöfartsgatan (3.15) är den skyltade hastigheten 30 kilometer i timmen men
den verkliga hastigheten är uppmätt till 54 kilometer i timmen och därför
föreslås en gång- och cykelväg från Svartöbrinken till Skepparegatan.
De elever som korsar Hertsövägen på väg till skolan kan göra detta vid de
signalreglerade övergångställena vid korsningarna med Ringgatan eller
Kronbacksvägen.
Åtgärder i trafikmiljön
Nummer Plats

Förslag på åtgärd

Kostnad
(tkr)

3.1

Lerbäcksvägen

Fartdämpande
åtgärd/passage

200

3.2

Lillstrandsvägen

Gång- och cykelväg

700

3.3

Svedjevägen

Gång- och cykelväg

300

3.4

Svedjevägen/
Havsöringsgränd

3.5 a

Teknikergatan

Förtrampande
åtgärd/passage
Fartdämpande
åtgärd/passage

3.5 b

Teknikergatan

3.6

Smedkroken

3.7

Vithällegatan

3.8

Malmudden

3.9
3.10
3.11
3.12

Regementsvägen/
Kompanivägen
Örnäsvägen/
Ljusterleden
Örnäsvägen/
Degerögatan
Örnäsvägen/
Hällbruksgatan

3.13

Degerögatan

3.14

Bragegatan

3.15

Sjöfartsgatan

Gångbana
Sänkt hastighet till
30 km/tim
Sänkt hastighet till
30 km/tim
Sänkt hastighet till
30 km/tim
Fartdämpande
åtgärd/passage
Fartdämpande
åtgärd/passage
Fartdämpande
åtgärd/passage
Fartdämpande
åtgärd/passage
Sänkt hastighet till
30 km/tim
Fartdämpande
åtgärd/passage
Gång- och cykelväg

200
200
550
0
0
0
200
200
200
200
0
200
2 900

Ny åtgärd till följd av
Väghållare
utredningsförslaget?
Finns i tidigare
Luleå
skolvägsutredning
kommun
Finns i tidigare
Luleå
skolvägsutredning
kommun
Finns i tidigare
Luleå
skolvägsutredning
kommun
Finns i tidigare
Luleå
skolvägsutredning
kommun
Finns i tidigare
Luleå
skolvägsutredning
kommun
Finns i tidigare
Luleå
skolvägsutredning
kommun
Finns i tidigare
Luleå
skolvägsutredning
kommun
Finns i tidigare
Luleå
skolvägsutredning
kommun
Luleå
x
kommun
Luleå
x
kommun
Finns i tidigare
Luleå
skolvägsutredning
kommun
Finns i tidigare
Luleå
skolvägsutredning
kommun
Finns i tidigare
Luleå
skolvägsutredning
kommun
Finns i tidigare
Luleå
skolvägsutredning
kommun
Luleå
x
kommun
Finns i tidigare
Luleå
skolvägsutredning
kommun
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Björkskatan
Benzeliusskolan f - 6
Inga förändringar utreds för Benzeliusskolans skolområde.
Inom skolområdet kommer det både att finnas elever som går eller cyklar till
skolan och de som har rätt till skolskjuts.

4.2
4.3
4.3
4.1

4.3

Bensbyn
I Bensbyn (4.1) behövs en bättre plats för skolbussarna att hämta och lämna
elever som ska till Benzeliusskolan men också till högstadiet på
Björksskataskolan.
En gång- och cykelväg saknas längs Bensbyvägen (4.2) norr om byn.
Hastigheten på bostadsgatorna i Bensbyn (4.3) behöver ses över och på vissa
gator sänkas.
Boskataskolan f - 6
Inga förändringar utreds för Boskataskolans skolområde.
Inom området kommer det både att finnas elever som går eller cyklar till
skolan och de som har rätt till skolskjuts.
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4.4

Björkskatan
En hastighetsdämpande åtgärd behövs där gång- och cykelvägen korsar
Blidvägen (4.4).
Ormbergsskolan f - 6
Inga förändringar utreds för Ormbergsskolans skolområde.

4.5
4.6
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Björkskatan, Lulsundet
De elever som bor på Logementsgatan måste korsa Bensbyvägen (4.5) där
den skyltade hastigheten är 50 kilometer i timmen. Korsningen bör
byggas om så att hastigheten vid denna passage blir låg.
Hastigheten längs Logementsgatan (4.6) bör sänkas till 30 kilometer i
timmen.
Porsöskolan f-6
Inga förändringar utreds för Porsöskolans upptagningsområde.
Inom skolområdet kommer det både att finnas elever som går eller cyklar till
skolan och de som har rätt till skolskjuts.

4.9
4.8

4.7
4.7

Porsön
På Porsöberget (4.7) och längs Holmsundsvägen (4.8) bör
hastighetsbegränsningen sänkas till 30 kilometer i timmen.
Gång- och cykelväg behövs längs Björsbyvägen (4.9) då den skyltade
hastigheten längs vägen varierar mellan 50 och 70 kilometer i timmen.
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Björkskataskolan 7-9
Inga förändringar utreds för Björkskataskolans upptagningsområde.
Inom upptagningsområdet kommer det både att finnas elever som går eller
cyklar till skolan och de som har rätt till skolskjuts.

4.9
4.8
4.7
4.7
4.4

4.5
4.6

De norra stadsdelarna

På Porsöberget (4.7) och längs Holmsundsvägen (4.8) bör
hastighetsbegränsningen sänkas till 30 kilometer i timmen.
Gång- och cykelväg behövs längs Björsbyvägen (4.9) då den skyltade
hastigheten längs vägen varierar mellan 50 och 70 kilometer i timmen.
De elever som bor på Logementsgatan måste korsa Bensbyvägen (4.5) där den
skyltade hastigheten är 50 kilometer i timmen. Korsningen bör byggas om så
att hastigheten vid denna passage blir låg.
Hastigheten längs Logementsgatan (4.6) bör sänkas till 30 kilometer i timmen.
En hastighetsdämpande åtgärd behövs där gång- och cykelvägen korsar
Blidvägen (4.4).
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I Bensbyn (4.1) behövs en bättre plats för skolbussarna att hämta och lämna
elever som ska till Benzeliusskolan men också till högstadiet på
Björksskataskolan.
Åtgärder i trafikmiljön
Nummer

Plats

4.1

Benzeliusskolan

4.2

Bensbyvägen

4.3

Bensbyn

4.4

Blidvägen

4.5

Bensbyvägen

4.6

Logementsgatan

4.7

Porsöberget

4.8

Holmsundsvägen

4.9

Björsbyvägen

Förslag på åtgärd

Kostnad
(tkr)

Angöring skolbuss

???

Gång- och
cykelväg
Hastighetsöversy
n
Fartdämpande
åtgärd/passage
Fartdämpande
åtgärd/passage
Sänkt hastighet
till 30 km/tim
Sänkt hastighet
till 30 km/tim
Sänkt hastighet
till 30 km/tim
Gång- och
cykelväg

11 000
0
200
200
0
0
0
???

Ny åtgärd till följd av
utredningsförslaget?
Finns i tidigare
skolvägsutredning
Finns i tidigare
skolvägsutredning
Finns i tidigare
skolvägsutredning
Finns i tidigare
skolvägsutredning
Finns i tidigare
skolvägsutredning
x
Finns i tidigare
skolvägsutredning
Finns i tidigare
skolvägsutredning
Finns i tidigare
skolvägsutredning

Väghållare
Luleå kommun
Trafikverket
Luleå kommun
Luleå kommun
Luleå kommun
Luleå kommun
Luleå kommun
Luleå kommun
Trafikverket/Lul
eå kommun
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Bergnäset/Sörbyarna
Alviksskolan f - 6
Klöverträskskolans skolområde utreds att uppgå i Alvikskolans
upptagningsområde.
Ersnässkolan f - 6
Inga förändringar i skolområdet utreds för Ersnässkolan.
Inom området kommer det både att finnas elever som går eller cyklar till
skolan och de som har rätt till skolskjuts.

5.1

Alvik
De elever som bor väster om väg 94 måste korsa denna (5.1) för att nå skolan.
Hastigheten på denna väg är hög och en planfri passage alternativt en
ombyggnad av korsningen behövs för att skapa en bra väg till skolan. Väg 94
är statlig vilket innebär att kommunen inte har möjlighet att genomföra en
sådan ombyggnation.
De elever som idag går på Klöverträskskolan har rätt till skolskjuts till
Alviksskolan. För de elever som bor i Klöverträsk är det möjligt att gå till
någon av de hållplatser som idag finns i byn.
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Utanför byn föreslås eleverna bli upphämtade av skolbussen på en lämplig
plats så nära den egna uppfarten som möjligt. Vägarna i Klöverträsk har
statlig eller enskild väghållare. Detta innebär att kommunen inte har möjligt
att bygga om till exempel hållplatserna i byn. Däremot har kommunen
möjlighet att besluta om hastighetsändringar då byn utgör ett tättbebyggt
område.
Antnässkolan f - 6
Inga förändringar i skolområdet utreds för Antnässkolan.
Antnässkolan behöver dock utredas för utbyggnad på längre sikt. Skolan
gränsar till ett serviceboende, ett bostadsområde samt en idrottsplats.
Kommunen äger relativt mycket mark i anslutning till skolan som dock har
lite ledig yta i omgivningen. Skolområdet är idag planlagt för allmänt
ändamål i ett plan. För att möjliggöra utbyggnad kommer en ny detaljplan att
krävas.
Till Antnässkolan kommer det både att finnas elever som går eller cyklar till
skolan och de som har rätt till skolskjuts.

5.2

Antnäs
På Karbinvägen (5.2) föreslås att hastighetsbegränsningen sänks till 30
kilometer i timmen.
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Måttsundsskolan f - 6
Inga förändringar i skolområdet utreds för Måttsundsskolan.
Till Måttsundsskolan kommer det både att finnas elever som går eller cyklar
till skolan och de som har rätt till skolskjuts.

5.3

5.4
5.6
5.5

Måttsund
Långbackavägen och Myrbacken är enskillda vägar och Måttsundsvägen är
statlig. I byn finns även ett antal kommunala gator. Längs Långbackavägen
(5.3) och anslutande villagator (5.4) bör den skyltade hastigheten sänkas från
50 kilometer i timmen till 30 kilometer i timmen. Även längs Myrbacken (5.5)
bör hastighetsgränsen sänkas till 30 kilometer i timmen.
Längs Måttsundsvägen (5.6) genom byn bör en gång- och cykelväg byggas.
Ersnässkolan f - 6
Inga förändringar i skolområdet utreds för Ersnässkolan.
Till Ersnässkolan kommer det både att finnas elever som går eller cyklar till
skolan och de som har rätt till skolskjuts.

48 (59)

LULEÅ KOMMUN

DELRAPPORT

49 (59)

2015-12-31

Ersnäs
Vid inventeringen har inget behov av åtgärder identifierats.
Ny skola vid Bergsskolan f -6
Inom skolområdet kommer det både att finnas elever som går eller cyklar till
skolan och de som har rätt till skolskjuts.

5.13
5.11
5.7
5.10
5.8
5.12
5.9

Bergnäset
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I korsningen mellan Bergnäsvägen och Blockvägen (5.7) behövs en
hastighetssäkrad passage över Bergnäsvägen från gång- och cykelvägen.
Mellan Brantgatan och Hedenvägen är den skyltade hastigheten på
Trolltjärnsvägen 30 kilometer i timmen. Den uppmätta hastigheten är dock 45
kilometer i timmen och därför föreslås att gång- och cykelvägen förlängs från
Höträskvägen till Hedenvägen (5.8).
I korsningen med Hedenvägen (5.9) bör en hastighetssäkrad passage byggas i
samband med gång- och cykelvägen längs Trolltjärnsvägen.
Det övergångställe som finns på västra sidan om korsningen mellan
Trolltjärnsvägen och Brantgatan bör flyttas till östra sidan och anläggas i
anslutning till busshållplatsen ”Bergnäskyrkan” (5.10). Övergångsstället bör
kompletteras med en hastighetsdämpande åtgärd.
I korsningarna med Trollnäsvägen (5.11) och Solnavägen (5.12) är den
skyltade hastigheten på Granuddsvägen 50 kilometer i timmen. Passagerna
behöver kompletters med hastighetsdämpande åtgärder.
I korsningen mellan Bergnäsvägen, Nävervägen och Stengatan (5.13) passerar
eleverna på väg till skolan. För att säkra att bilisternas hastighet är låg i
korsningen behöver dess utformning ses över.
Utanför Bergsskolan finns busshållplats för skolbussarna. I anslutning till
hållplatsen finns ett upphöjt övergångställe över Stengatan.
Avanskolan f - 6
Inga förändringar i skolmrådet utreds för Avanskolan.
Till Avanskolan kommer det både att finnas elever som går eller cyklar till
skolan och de som har rätt till skolskjuts.
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5.15

5.14

Avan
Avans byaväg och Seletvägen är statliga vägar, resterande vägar inom byn är
enskilda.
De elever som bor längs Seletvägen och Sandnäsvägen måste färdas längs
vägar (5.14) som har en hastighetsgräns på 50 respektive 70 kilometer i
timmen för att ta sig till skolan. På sikt bör planer för en bättre gångväg till
centrala Avan tas fram.
Delen av Avans byaväg (5.15) som har en hastighetsbegränsning på 70
kilometer i timmen kan inte ses som en bra väg för eleverna att färdas längs
med denna. Hastighetsgränsen kan sänkas till 50 kilometer i timmen.
Bergsskolan 7 - 9
Inga förändringar utreds för Bergsskolan 7 - 9.
Inom upptagningsområdet kommer det både att finnas elever som går eller
cyklar till skolan och de som har rätt till skolskjuts.
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5.13
5.11
5.7
5.10
5.8

5.12
5.9

Bergnäset
I korsningen mellan Bergnäsvägen och Blockvägen (5.7) behövs en
hastighetssäkrad passage över Bergnäsvägen från gång- och cykelvägen.
Mellan Brantgatan och Hedenvägen är den skyltade hastigheten på
Trolltjärnsvägen 30 kilometer i timmen. Den uppmätta hastigheten är dock
45 kilometer i timmen och därför föreslås att gång- och cykelvägen förlängs
från Höträskvägen till Hedenvägen (5.8).
I korsningen med Hedenvägen (5.9) bör en hastighetssäkrad passage byggas i
samband med gång- och cykelvägen längs Trolltjärnsvägen.
Det övergångställe som finns på västra sidan om korsningen mellan
Trolltjärnsvägen och Brantgatan bör flyttas till östra sidan och anläggas i
anslutning till busshållplatsen ”Bergnäskyrkan” (5.10). Övergångsstället bör
kompletteras med en hastighetsdämpande åtgärd.
I korsningarna med Trollnäsvägen (5.11) och Solnavägen (5.12) är den
skyltade hastigheten på Granuddsvägen 50 kilometer i timmen. Passagerna
behöver kompletters med hastighetsdämpande åtgärder. I korsningen mellan
Bergnäsvägen, Nävervägen och Stengatan (5.13) passerar eleverna på väg till
skolan. För att säkra att bilisternas hastighet är låg i korsningen behöver dess
utformning ses över.
Hedskolan f - 6
I utredningsmaterialet föreslås att skolverksamheten flyttas från Hedskolan
till ny f – 6 skola i anslutning till Bergsskolan 7 - 9.
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Mandaskolan f - 6
I utredningsmaterialet föreslås att skolverksamheten vid Mandaskolan flyttas
till ny f – 6 skola i anslutning till Bergsskolan 7 – 9 och därefter omvandlas
Mandaskolan till förskola.
Klöverträsksskolan f - 6
Klöverträsk nuvarande skolområde föreslås ingå i Alviks utökade
skolområde med Alviksskolan som placeringsskola för elever i Klöverträsk.
Åtgärder i trafikmiljön
Ny åtgärd till följd av
utredningsförslaget?

Väghållare

???

Finns i tidigare
skolvägsutredning

Trafikverket

Plats

5.1

Väg 94

5.2

Karbinvägen

5.3

Långbackavägen

5.4

Gultmalvägen,
Skogsbrynet,
Kläppvägen

Sänkt hastighet till 30
km/tim

0

5.5

Myrbacken

Sänkt hastighet till 30
km/tim åtgärd

0

5.6

Måttsundsvägen

Gång- och cykelväg

???

5.7

Bergnäsvägen/
Blockvägen

Fartdämpande
åtgärd/passage

200

x

5.8

Trolltjärnsvägen

Gång- och cykelväg

3 400

x

Trolltjärnsvägen/
Hedenvägen
Trolltjärnsvägen
(hpl.
Bergnäskyrkan)
Granuddsvägen/
Trollnäsvägen
Granuddsvägen/
Solnavägen
Bergnäsvägen/
Nävervägen/
Stengatan

Fartdämpande
åtgärd/passage

200

x

Fartdämpande
åtgärd/passage

200

x

Luleå
kommun

Finns i tidigare
skolvägsutredning
Finns i tidigare
skolvägsutredning

Luleå
kommun
Luleå
kommun

Ombyggnad av
korsningen

200

Finns i tidigare
skolvägsutredning

Luleå
kommun

5.14

Seletvägen

Gång- och cykelväg

???

5.15

Avans byaväg

Sänkt hastighet

0

5.9
5.10
5.11
5.12
5.13

Förslag på åtgärd

Kostnad
(tkr)

Nummer

Planfri
passage/ombyggnad
av korsning
Sänkt hastighet till 30
km/tim
Sänkt hastighet till 30
km/tim

Fartdämpande
åtgärd/passage
Fartdämpande
åtgärd/passage

0
0

200
200

Finns i tidigare
skolvägsutredning
Finns i tidigare
skolvägsutredning

Luleå
kommun

Finns i tidigare
skolvägsutredning

Luleå
kommun

Finns i tidigare
skolvägsutredning
Finns i tidigare
skolvägsutredning

Finns i tidigare
skolvägsutredning
Finns i tidigare
skolvägsutredning

Enskild

Enskild
Trafikverket
Luleå
kommun
Luleå
kommun
Luleå
kommun

Trafikverket
Trafikverket
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Centrum/Notviken
Östra skolan f -6
Inga förändringar föreslås för Östra skolans skolområde.
Inom skolområdet kommer det både att finnas elever som går eller cyklar till
skolan och de som har rätt till skolskjuts.

6.1
6.2

Centrum
Den skyltade hastigheten längs Bergvikskurvan och Grindgatan (6.1) bör
sänkas från 50 kilometer i timmen till 30 kilometer i timmen.
Den skyltade hastigheten på Björkgatan är 30 kilometer i timmen, dock är
den verkliga hastigheten uppmätt till 52 kilometer i timmen. För att nå gångoch cykelvägen längs gatans östra sida behöver en hastighetssäkrad passage
byggas (6.2).
Borgmästarskolan f - 3
Inga förändringar föreslås i nuläget för Borgmästarskolans skolområde.
Inom upptagningsområdet kommer det både att finnas elever som går eller
cyklar till skolan och de som har rätt till skolskjuts.
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Notviken
Vid inventeringen har inga brister identifierats.
Munkebergsskolan f - 3
Inga förändringar föreslås i nuläget för Munkebergsskolans skolområde.

6.5

6.3

6.4
6.6

Mjölkudden
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Gatorna på östra sidan av Mjölkuddsvägen (6.3) har
hastighetsbegränsningen 50 kilometer i timmen. Denna bör sänkas till 30
kilometer i timmen.
Mjölkuddsvägen har en skyltad hastighetsgräns på 50 kilometer i timmen
För att nå Munkebergsskolan behöver eleverna korsa denna gata. Passagerna
i korsningarna med Fallgatan (6.4), Mästerlotsvägen (6.5) och
Munkebergsgatan (6.6) behöver åtgärdas med gångpassager för att
bilisternas hastighet ska sänkas.
Tunaskolan 4 - 9
Inga förändringar föreslås i nuläget för Tunaskolans skolområde.
Inom området kommer det både att finnas elever som går eller cyklar till
skolan och de som har rätt till skolskjuts.

6.5

6.4
6.6

6.3

Notviken, Mjölkudden
Gatorna på östra sidan av Mjölkuddsvägen (6.3) har hastighetsbegränsningen
50 kilometer i timmen. Denna bör sänkas till 30 kilometer i timmen.
Mjölkuddsvägen har en skyltad hastighetsgräns på 50 kilometer i timmen För
att nå Munkebergsskolan behöver eleverna korsa denna gata. Passagerna i
korsningarna med Fallgatan (6.4), Mästerlotsvägen (6.5) och
Munkebergsgatan (6.6) behöver åtgärdas med gångpassager för att bilisternas
hastighet ska sänkas.
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Residensskolan 7-9
Inga förändringar föreslås i nuläget för Residensskolan. En ny skola för
årskurs 7 – 9 föreslås för framtiden och på en central plats i staden.
Inom området kommer det både att finnas elever som går eller cyklar till
skolan och de som har rätt till skolskjuts.

6.1

6.2

Centrum, Östermalm, Bergviken
Den skyltade hastigheten längs Bergvikskurvan och Grindgatan (6.1) bör
sänkas från 50 kilometer i timmen till 30 kilometer i timmen.
Den skyltade hastigheten på Björkgatan är 30 kilometer i timmen, dock är
den verkliga hastigheten uppmätt till 52 kilometer i timmen. För att nå gångoch cykelvägen längs gatans östra sida behöver en hastighetssäkrad passage
byggas (6.2).
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Åtgärder i trafikmiljön
Nummer

Plats

Förslag på åtgärd

6.1

Bergvikskurvan,
Grindgatan

6.2

Björkgatan

Sänkt hastighet
till 30 km/tim
Fartdämpande
åtgärd/passage
Sänkt hastighet
till 30 km/tim
Fartdämpande
åtgärd/passage
Fartdämpande
åtgärd/passage
Fartdämpande
åtgärd/passage

6.3
6.4
6.5
6.6

Villagator öster om
Mjölkuddsvägen
Mjölkuddsvägen/
Fallgatan
Mjölkuddsvägen/
Mästerlotsvägen
Mjölkuddsvägen/
Munkebergsgatan

Kostnad
(tkr)

Ny åtgärd till följd av
utredningsförslaget?

0

x

200
0
200
200
200

Finns i tidigare
skolvägsutredning
Finns i tidigare
skolvägsutredning
Finns i tidigare
skolvägsutredning
Finns i tidigare
skolvägsutredning
Finns i tidigare
skolvägsutredning

Väghållare
Luleå
kommun
Luleå
kommun
Luleå
kommun
Luleå
kommun
Luleå
kommun
Luleå
kommun

Sammanfattning skolvägar och trafik
Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt konsekvenserna av underlaget till
Framtidens skola när det gäller skolvägar och trafik. Bedömningen har gjorts
utifrån kommunens principer för bra skolvägar:


vägar där eleverna kan röra sig skilt från trafiken när den skyltade hastigheten är
40 km/tim eller högre,



vägar där hastigheten begränsats till 30 km/tim där oskyddade trafikanter och
fordon ska dela på utrymmet, och



att hastighetsdämpade åtgärder för att säkerställa en säker övergång finns där
skolvägen korsar vägar som har en skyltad hastighet på 40 km/tim eller högre.

På landsbygden äger inte kommunen så stora delar av vägnätet. Detta får
konsekvenser för vilka åtgärder kommunen kan göra för säkra skolvägar.
Varken för ombyggnationer men även vad gäller lokala trafikföreskrifter för
hastigheter osv har kommunen rådighet över frågorna.
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Föreslagna åtgärder
Brister har främst identifierats där fordonens verkliga hastighet är över 30
kilometer i timmen. Där vi har identifierat brister längs skolvägarna har
åtgärder föreslagits. Främst är det åtgärder för att sänka fordonens hastighet
längs sträckor och i korsningspunkter eller nybyggnation av gång- och
cykelvägar som föreslagits.
För att sänka fordonens hastighet finns flera tänkbara åtgärder. Dels kan
korsningspunkter kompletteras med upphöjningar, avsmalningar eller
sidledsförflyttningar. Vägkorsningar kan också byggas om till
cirkulationsplatser vilket medför sänkt hastighet hos fordonen. Hela
gatusträckor kan också ges en ny utformning med till exempel avsmalnad
vägbana, chikaner eller längsgående gångbanor.
Avgränsningar
 Ingen prioritering har gjorts av de åtgärder som föreslås i
konsekvensbeskrivningen.
 Endast en enklare kostnadsuppskattning av de föreslagana
åtgärderna presenteras i rapporten.
 I konsekvensbeskrivningen presenteras och beskrivs främst de platser
där vi ser ett behov av åtgärder.
 På de platser där det förekommit många synpunkter har dessa
beskrivits även om de inte föranlett en åtgärd.
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