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LULEÅ KOMMUN INFORMATION 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2016-05-10

 
2016/671-2.8.2.3

Sofia Riström

Information om handhavande av larmet i stadshuset
Ärendenr 2016/671-2.8.2.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunikationskontoret informerar om handhavande av larmet i stadshuset. 
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LULEÅ KOMMUN INFORMATION 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2016-05-03

 
2016/652-3.7.2.2

Sofia Riström

Informatin om utredning gällande skogsvallen
Ärendenr 2016/652-3.7.2.2

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till 
handlingarna

Sammanfattning av ärendet
Fritidsförvaltningen informerar om utredning gällande skogsvallen
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LULEÅ KOMMUN FÖRTECKNING

 Kommunledningsförvaltningen

Kurser och konferenser anmälda 23 maj 2016
Ärendenr 2015/1680-00

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga redovisade kurser och 
konferenser till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Följande kurser och konferenser redovisas:

Avsändare Ämne

Samhällsutvecklings-
kontoret
2016-05-02

Leda och styra för hållbar jämställdhet
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Arbetsmarknadsförvaltningen Ärendenr

2016-05-16
 

2016/708-1.3.3.1
Ulrika Hagström 

Arbetsmarknadsförvaltningens delårsuppföljning januari - 
april 2016
Ärendenr 2016/708-1.3.3.1

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna arbetsmarknadsförvaltningens 
delårsrapport januari – april 2016. 

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt sin delårsrapport för perioden januari-
augusti, se bilaga. Materialet inleds med en sammanfattande beskrivning över 
Arbetsmarknadsförvaltningens måluppfyllelse. Utökningen inom 
flyktingområdet har haft en stor inverkan på förvaltningens verksamhet 
under perioden. Kommunen har för 2016 en ny överenskommelse om 
mottagningen av 248 flyktingar och 232 platser för ensamkommande barn. En 
stor del av förvaltningens utvecklingsmål riktar sig till insatser för denna 
målgrupp. I övrigt består materialet av måluppföljning av styrkort samt 
uppföljning av intern kontroll.

 
Beslutsunderlag
 Arbetsmarknadsförvaltningens delårsrapport januari till april 2016 

(bilaga)

Ulrika Hagström 
Avdelningschef

Beslutet skickas till
Arbetsmarknadsförvaltningen
Ekonomikontoret

6



••• Delårsrapport 1

Arbetsmarknadsförvaltningen
Jan - apr 2016
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Arbetsmarknadsförvaltning, Underlag för uppföljning period 1 2016  2(7) 

1 Verksamhetens måluppföljning 

Utökningen inom flyktingområdet har haft en stor inverkan på förvaltningens verksamhet under 
perioden. Kommunen har för 2016 en ny överenskommelse om mottagningen av 248 flyktingar och 232 

platser för ensamkommande barn. Verksamheten för ensamkommande barn har utökats med ett boende 

på Nordkalotten. Under januari togs ca 110 barn hem från utplaceringar i andra kommuner. KS-

Arbetsmarknadsförvaltning ansvarar för utveckling och samordning för ett ökat flyktingmottagande och 

ett förslag till revidering av samordningsuppdraget har tagits fram. I dagsläget är bostadsbristen 
påtaglig för mottagandet av nyanlända och samordningsgruppen arbetar intensivt med frågan. 

För att tillvarata och bygga vidare på utrikesföddas kompetenser arbetar förvaltningen med att utveck la 

samverkansformer med arbetslivet för att öka etableringen på arbetsmarknaden. Ali projektet är en 

särskild satsning för att stödja ensamkommande ungdomar in på arbetsmarknaden. Projektet Bazar som 

riktar sig till utrikesfödda kvinnor som står mycket långt från arbetsmarknaden har påbörjats. Genom 
extra stöd och utbildning ska kvinnorna utvecklas och på så sätt kan komma närmare egen försörjning.  

Utvecklingen av jobbprocessen fortsätter för att fler personer som får en arbetsmarknadsinriktad insats 

ska gå till jobb eller studier. En särskild satsning på försörjningsstödstagare har påbörjats och ett 30 tal 

ska erbjudas anställning i ett år i kommunen med syfte att bryta utanförskapet och förbättra 

möjligheterna till etablering på arbetsmarknaden. 

Vuxenutbildningens arbete har fokuserat på tillgänglighet och möjliggörande för personer som av olika 

anledningar har svårt att komma in på arbetsmarknaden och därför behöver studera. Tillgänglig 

information för målgruppen kortutbildade och forum för möten har skett. Uppsökande verksamhet 

riktad till personer med rätt att studera inom Särskild utbildning för vuxna genomförs. Nya former för 
uppsökande verksamhet mot unga planeras och rekryteringen av två unga för uppsökande verksamhet 

har påbörjats. Utbildningskontrakt har införts i samverkan med Arbetsförmedlingen och är en insats 

riktad mot personer som inte fullgjort gymnasiet. I dagsläget har ett 30 tal personer utbildningskontrakt 

i kommunen. 

Förvaltningen har påbörjat ett förbättringsarbete kring kvalitetsuppföljning.  Kvalitetsorganisation för 
förvaltningen är framtagen. Uppdraget för perioden har varit att se över förvaltningens statistik och 

nyckeltal för att förbättra mätningarna och utveckla brukarfokus. 

Insatser görs för att stärka chefers förutsättningar. Inom Integrationsavdelningen är en 

organisationsöversyn som omfattar chefers förutsättningar genomförd och en handlingsplan är 

framtagen. Utvecklingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter med fokus på krisplaner och 
genomgång av de föreskrifter som berör verksamheten. 

KS-Arbetsmarknadsförvaltningens resultat för perioden är ett överskott på 6243 tkr. Prognosen är ett 

resultat enligt angivet kommunbidrag. 

2 Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

 Perioden Prognos  Perioden Prognos 

Verksamhetens intäkter 54 609 178 600    

Verksamhetens kostnader -80 790 -275 747 Nettoinvestering 172 1 700 

Kapitalkostnader -171 -520    

Nettokostnader -26 352 -97 667    

Kommunbidrag 32 556 97 667 Årsbudget  1 700 

Resultat 6 204 0 Avvikelse  0 
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Prognos 

KS-Arbetsmarknadsförvaltningen prognostiserar ett resultat för år 2016 enligt budget.  

Periodutfall 

KS-Arbetsmarknadsförvaltningen redovisar för perioden ett överskott med 6,2 mkr. Av detta överskott 

beror 3,4 mkr på att verksamheten feriejobb bedrivs under jun-aug och att kostnaderna faller ut under 

dessa månader. Resterande del av överskottet beror till största del på att köpta utbildningar och 
yrkesvux har lägre kostnader än budgeterat. En del stora kostnader för externt köpta utbildningar 

faktureras halvårsvis. Det tas dessutom löpande under året beslut om nya utbildningsplatser som ökar 

den totala kostnaden under året. Verksamheterna för externa utbildningar bedöms följa budgetplanen. 

3 Styrkort  

3.1 SAMHÄLLE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Genomföra programmens intentioner med särskilt fokus 
på avgörande faktorer för 2016 

 Öka antalet personer från våra målgrupper som går till arbete 
eller studier med 10%. Särskilda satsningar på utrikesfödda. 

 Delta i genomförande av en mötesplats för unga i Luleå med 

syfte att ge ökade kunskaper om utbildningar, arbetsmarknad och 
arbetsliv. 

 Ta fram nya former för uppsökande verksamhet. 

 Utveckla integrationsprocessen och koppla till jobbprocessen för 
att öka andelen nyanlända som efter etableringsinsatser går till 

arbete eller studier. 

 Utveckla samverkansformer med arbetslivet för att öka 

etableringen på arbetsmarknaden och underlätta 
kompetensförsörjningen i regionen. Personer med utländsk 
härkomst är prioriterade. 

 Delta med insatser inom utvalda stadsdelar/byar inom ramen 

för start och uppväxt för alla. 

 Utveckla yrkesutbildningar med språkstöd på individnivå. 

 Utveckling och samordning för ett ökat flyktingmottagande. 

 Koppla utbildningsprocessen till jobbprocessen för att öka 
antalet som går till arbete eller studier. 

 Särskilda satsningar för försörjningsstödstagare. 

3.2 SERVICE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun 2017  Se över brukarundersökningar och utveckla 
brukarorienteringen i förvaltningen. 

 Jämställdhetsanalyser genomförs på alla avdelningar inom 

utvalda områden. 

 Utveckla kopplingen mellan kvalitetsuppföljning, effektivitet 
och resultatstyrning. 

Mål för att: Skapa förutsättningar för att följa och jämföra resultat av 
utförd service 

 Tag fram indikatorer och utveckla uppföljningen inom 
integrationsområdet. 

 Utveckla mätmetoder och digitalisera utvärderingen av 
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KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

jobbprocessens aktiviteter. 

3.3 MEDARBETARE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott 
ledarskap 

 Fortsätta utvecklingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

 Ledarskapsutveckling för att stärka chefernas förutsättningar till 
ett gott ledarskap. 

Mål för att: Ta fasta på och utveckla hälsofrämjande arbetsplatser  Arbetsmarknadsförvaltningens arbetsplatser ska 
hälsodiplomeras. 

 Insatser för att sänka sjukfrånvaron. 

3.4 EKONOMI 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna kommunbidrag 

(nämnder) och ekonomiska mål (bolag) 
 Verksamheten bedrivs inom angivet 

kommunbidrag/avkastningskrav. 

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder  Avsätta resurser för fler externt finansierade projekt. 

 Utveckla kopplingen mellan kvalitetsuppföljning, effektivitet 
och resultatstyrning. 

4 Analys  

4.1 SAMHÄLLE 

Nämnd-/Bolagsmål Analys 

 Öka antalet personer från våra målgrupper som går till arbete 

eller studier med 10%. Särskilda satsningar på utrikesfödda. 

Under perioden har utveckling av jobbprocessen fortsatt. 

utvecklingsområden som påbörjats är, ökad matchning av deltagare 
mot arbetsmarknaden, bättre anpassning av verksamheter mot 
arbetsmarknadens behov samt förbättrad uppföljning av resultat. 

Under perioden har 207 personer avslutats. Av dessa har totalt 43 

personer avslutats till osubventionerat arbete, subventionerat arbete 
utanför kommunen eller studier. Föregående år avslutades samma 
period 206 personer varav 39 personer avslutades till 
osubventionerat arbete eller studier. Antalet personer som går till 

arbete eller studier har ökat med 10,2%.  Andelen som avslutats till 
osubventionerat arbete eller studier har ökat från 18,9% till 20,7%. 

 Delta i genomförande av en mötesplats för unga i Luleå med 
syfte att ge ökade kunskaper om utbildningar, arbetsmarknad och 
arbetsliv. 

Inga insatser har påbörjats avvaktar beslut om ny mötesplats för 
unga i Luleå. 

 Ta fram nya former för uppsökande verksamhet. Nya former för uppsökande verksamhet mot unga har tagits fram i 

DUA (Delegation för unga till arbete) överenskommelsen. 
Rekryteringen av två unga för uppsökande verksamhet har 
påbörjats. Nya former för uppsökande verksamhet inom ramen för 
särvux har påbörjats av vuxenutbildningen. 

 Utveckla integrationsprocessen och koppla till jobbprocessen för 

att öka andelen nyanlända som efter etableringsinsatser går till 
arbete eller studier. 

Ali projektet som är en särskild satsning för att stödja 
ensamkommande ungdomar in på arbetsmarknaden för att ge 

utökad vägledning och arbetsmarknadskunskap till målgruppen 
pågår. Projektet kommer under året att utvärderas och ligga till 
grund för nya arbetsmetoder för att främja ensamkommande barn 
och ungas väg till arbete eller studier. 

 Utveckla samverkansformer med arbetslivet för att öka 

etableringen på arbetsmarknaden och underlätta 
kompetensförsörjningen i regionen. Personer med utländsk 

Resurser har frigjorts för att till hösten anställa en jobbagent som ska 

arbeta mot arbetsgivare med introduktion/handledning av bl.a. 
utrikesfödda som ett stöd i breddad rekrytering. Tillsammans med 
personalkontoret har utvecklingen av intensiv SFI för att underlätta 
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Nämnd-/Bolagsmål Analys 

härkomst är prioriterade. etableringen påbörjats. I maj genomföra en rekryteringsinsats i 

samarbete med Arbetsförmedlingen för målgruppen utrikesfödda. 

Förvaltningen har även för avsikt att vid nästa ESF utlysning söka 
ett EU projekt med intentionen att utveckla samverkansformer för 
att öka etableringen för personer med utländsk härkomst. 

  

 Delta med insatser inom utvalda stadsdelar/byar inom ramen 

för start och uppväxt för alla. 

Arbetsmarknadsförvaltningen deltar i arbetsgrupper för 

utvecklingsplan på området Råneå samt Hertsön. Utifrån dessa 
utvecklingsplaner genomför förvaltningen insatser. För närvarande 
ses Råneservice insatser över i Råneå samt Hertsö hjärtpunkt drivs 
på Hertsön. 

 Utveckla yrkesutbildningar med språkstöd på individnivå. Insatser är planerade såsom en utbildning inom bygg och 

anläggning samt utvecklande av nya yrkesutbildningar för 
målgruppen för projektet BaZar. Genomförandet sker dock till 
hösten. 

 Utveckling och samordning för ett ökat flyktingmottagande. Förslag till revidering av samordningsuppdraget har tagits fram 
under perioden. 

 Koppla utbildningsprocessen till jobbprocessen för att öka 

antalet som går till arbete eller studier. 

Genom DUA överenskommelsen har utbildningskontrakt införts. 

Utbildningskontrakt är en insats som Arbetsförmedlingen och 
kommunen genomför gemensamt. I dagsläget har ett 30 tal personer 
utbildningskontrakt i kommunen. Insatser för att få fler till 
lärlingsutbildning har också påbörjats. 

 Särskilda satsningar för försörjningsstödstagare. Lulemodellen som innebär att försörjningsstödtagare får en 
anställning i kommunen under ett år har påbörjats. Insatsen är 

försenad och ett tiotal har blivit anvisade. I projektet BaZar kommer 
särskilda insatser i svensundervisning för utlandsfödda kvinnor att 
genomföras. 

4.2 SERVICE 

Nämnd-/Bolagsmål Analys 

 Se över brukarundersökningar och utveckla 
brukarorienteringen i förvaltningen. 

Inga insatser har gjorts under perioden. 

 Jämställdhetsanalyser genomförs på alla avdelningar inom 
utvalda områden. 

Utbildningsmaterial för jämställdhetsarbete är framtaget. På vissa 
avdelningar är områdena för analys framtagna, men själva 
analyserna har ännu ej påbörjats. 

 Utveckla kopplingen mellan kvalitetsuppföljning, effektivitet 

och resultatstyrning. 

Kvalitetsorganisation för förvaltningen är framtagen. Förvaltningens 
interna kvalitetsnätverk har utifrån Luleå kommuns övergripande 

kvalitetsarbete i uppdrag att se över det interna kvalitetsarbetet i 
förvaltningen. För närvarande prioriteras att se över vilka 
indikatorer och nyckeltal förvaltningen ska använda sig av, samt 
utveckling av rutinerna kring mätningarna. 

  

 Tag fram indikatorer och utveckla uppföljningen inom 
integrationsområdet. 

Framtagande av indikatorer och nyckeltal är påbörjat av 
förvaltningens kvalitetsnätverk. Analys av invandrarindex kommer 
att genomföras under hösten. 

 Utveckla mätmetoder och digitalisera utvärderingen av 
jobbprocessens aktiviteter. 

Mått för jobbprocessens aktiviteter är framtagna under 2015. 
Utveckling av systemet för arbetsmarknadsåtgärder är påbörjad, 

eventuellt kommer qlickview att kopplas till systemet. 

4.3 MEDARBETARE 

Nämnd-/Bolagsmål Analys 

 Fortsätta utvecklingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Genomgång av alla AFS:ar och framtagande av handlingsplaner 
pågår i förvaltningen. Alla chefer kommer att få genomgång i de nya 
AFS:arna samt kränkande särbehandling i maj. Alla verksamheters 

krisplaner gås igenom under året. 

 Ledarskapsutveckling för att stärka chefernas förutsättningar till 
ett gott ledarskap. 

Inom Integrationsavdelningen är en organisationsöversyn är 
genomförd. Den omfattar även chefers förutsättningar. Översynen 
kommer bl. a att innebära införande av ny beredskapsorganisation 
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Nämnd-/Bolagsmål Analys 

och rutiner kring administrativt stöd för chefer. Handlingsplan är 

framtagen. 

Under perioden har arbetslagsutvecklande insatser med 
handlingsplaner genomförts för arbetsgrupper på 
vuxenutbildningen samt på vissa boenden för ensamkommande 

barn. 

En utbildningsinsats inom resultatstyrning och mätmetoder för 
personal i ledande befattning planeras. 

  

 Arbetsmarknadsförvaltningens arbetsplatser ska 

hälsodiplomeras. 

Verksamheterna har påbörjat arbetet med genomgång av 
arbetsmaterialet för diplomerad hälsofrämjande arbetsplats. 

Eventuella åtgärder för att uppfylla alla kriterier görs under hösten. 

  

  

 Insatser för att sänka sjukfrånvaron. Förvaltningens frisknärvaro har i jämförelse med föregående år ökat 
från 78,0% till 84,5%. Sjukfrånvaron har för perioden ökat från 6,9 % 

till 8,0 % i jämförelse med föregående år. Ökningen beror främst på 
att den långa sjukfrånvaron ökat. På arbetsmarknadsavdelningen är 
sjuktalen för de på Beredskapsavtalet höga. Vad gäller 
Integrationsavdelningens sjukfrånvaro finns det ett klart samband 

till den snabba utökningen av verksamheten för ensamkommande 
barn, den påfrestning detta innebär och sjuktalen. 

För personer på arbetsmarknadsåtgärder har ett särskilt hälsospår 
införts. Särskilda insatser kring hälsa pågår på 

integrationsavdelningen. Genomgång av alla långtidssjukskrivna 
pågår. 

4.4 EKONOMI 

Nämnd-/Bolagsmål Analys 

 Verksamheten bedrivs inom angivet 

kommunbidrag/avkastningskrav. 

Prognos 

Resultatet för perioden är ett överskott på 6,2 mkr.  Prognosen för 
Arbetsmarknadsförvaltningen är ett resultat enligt angivet 
kommunbidrag 

 Avsätta resurser för fler externt finansierade projekt. Förvaltningen har även för avsikt att vid nästa ESF utlysning söka 
ett EU projekt med intentionen att utveckla samverkansformer för 
att öka etableringen för personer med utländsk härkomst. 

Resursplaneringen har ännu ej påbörjats. 

 Utveckla kopplingen mellan kvalitetsuppföljning, effektivitet 
och resultatstyrning. 

Kvalitetsorganisation för förvaltningen är framtagen. Förvaltningens 
interna kvalitetsnätverk har utifrån Luleå kommuns övergripande 
kvalitetsarbete i uppdrag att se över det interna kvalitetsarbetet i 
förvaltningen. För närvarande prioriteras att se över vilka 

indikatorer och nyckeltal förvaltningen ska använda sig av, samt 
utveckling av rutinerna kring mätningarna. 
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5 Intern kontroll   

Förvaltningen har varit hårt belastad pga. av den snabba utökningen av Flyktingområdet. De personer som varit 

utsedda till att utföra internkontrollerna har haft svårt att hinna med och därför har kontrollerna förskjutits till 

hösten. 

    Kontrollmoment Lokalt Ansvarig Senaste analys Riskvärde 

  Vårdplaner 
genomförandeplaner 
ensamkommande barn  

Magnus 

Johansson, Åsa 
Koski 

Resultat och noterade avvikelser : 

Kontroll genomförs i maj 

  

12 

  Säkerställ att gällande 
regelverk för 
informationssäkerhet 
tillämpas  

Ulrika Hagström, 
Vera Westerlund 

Resultat och noterade avvikelser : 

Kontroll genomförs i augusti 

Åtgärder: 

12 

  Kontroll av rutiner kring 
avvikelsehantering på 
boendena för 
ensamkommande barn  

Åsa Koski Resultat och noterade avvikelser  

Kontroll genomförs i maj 

9 

  Kontroll av 
utvecklingsplaner för 
personer på 
arbetsmarknadsinriktade 
insatser  

Vera Westerlund Resultat och noterade avvikelser : 

Kontroll genomförs i augusti 

  

9 

  Kontroll av individuella 
studieplaner på 
vuxenutbildningen  

Birgitta Nilsson Resultat och noterade avvikelser : 

Kontroll genomförs under hösten 

  

  

12 

  Säkerställ att 
jämställdhetsanalyser görs 
utifrån könsuppdelad 
statistik  

Vera Westerlund Resultat och noterade avvikelser : 

Kontroll har ej hunnits med. Genomförs under hösten 

  

Åtgärder: 

12 

  Försenade betalningar  Ulrika Hagström Resultat och noterade avvikelser : 

Försenade betalningar har under perioden minskat till 
8 % av antalet fakturor och 10 % av fakturabeloppen i 
jämförelse med föregående år då försenade betalningar 
var 16 % av antalet fakturor och 23 % av 

fakturabeloppen.  

Åtgärder: Fortsatta kontroller för att få ner andelen 

förfallna fakturor ytterligare. 

12 

  Kontrollera rutiner kring 
återsökningar av bidrag från 
Migrationsverket.  

Ulrika Hagström, 
Magnus Johansson 

Resultat och noterade avvikelser : 

Rutiner finns för återsökningar av bidrag från 

Migrationsverket. Rutinerna är dock anpassade för 
situationen då anvisade personer från 
Migrationsverket placeras på en ledig plats i ett av 
förvaltningens boenden. Inga rutiner finns mellan 

socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen, 
för situationen där personer på brist av plats först 
placeras utanför kommunen i annat HVB hem eller 
familjehem, för att sedan placeras i eget boende i 

kommunen. 

Den komplicerade situationen med asylsökande som 
haft olika placeringar och mängden av personen som 
ska återsökas för har gjort att förvaltningen tidsmässigt 

ligger efter med återsökningarna. 

Åtgärder: 

Kommunövergripande anvisningar om återsökningar 
av medel från Migrationsverket bör tas fram. 

Förvaltningen bör uppdatera rutinerna för återsökning 
samt avstämma dessa med socialförvaltningen. 
Återsökningarna bör prioriteras för att komma i fatt 

tidsplanen. 

9 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kulturnämnden 2016-04-21

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 41

Medborgarförslag gällande en danslokal som rymmer 400-
500 personer i centrala Luleå
Ärendenr 2016/22-008

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta avslå 
medborgarförslaget om en danslokal i centrala Luleå.

Sammanfattning av ärendet
Anneli Hilonen föreslår en danslokal med plats för minst 400-500 gäster där 
dansband spelar levande musik och hänvisar till våra angränsande kommuner 
som anordnare av dans med levande dansmusik. Ebeneser finns som central 
lokal men lokalen kan endast ta emot 250 gäster och därmed täcks inte 
kostnaden för levande dansmusik.

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta 
avslå medborgarförslaget om en danslokal i centrala Luleå.

Kulturnämndens arbetsutskott föreslår 2016-04-07 kulturnämnden besluta 
enligt kulturförvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Förslagsställaren har en önskan om en central danslokal för 400-500 gäster i 
Luleå. En lokal tillräckligt stor för att kunna ta emot och ekonomiskt täcka 
kostnaderna för de riktigt etablerade dansbanden i Sverige. Kulturnämnden 
och fritidsnämnden har som svar i liknande medborgförslag hänvisat till de 
inom Luleå kommun bokningsbara lokaler som finns idag. Totalt rör det sig 
om ca 20 lokaler och dessa går att hyra för mellan 50-1 000 besökare. 
Kulturnämnden har även varit med om att skapa förutsättningar för den 
sociala dansen i centrala Luleå via Ebeneser. Kulturförvaltningen anser 
därmed att det i dagsläget finns ett tillräckligt utbud av centralt placerade 
lokaler för de mindre likväl de stora och mer kostnadskrävande 
arrangemangen. I våra grannkommuner drivs de större dansarrangemangen 
av förenings- respektive näringslivet. I Luleå blir utmaningen att hitta 
föreningar eller väcka intresse hos näringslivet att stå som arrangör till 
dansarrangemang för 400-500 gäster.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kulturnämnden 2016-04-21

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
kulturnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
• Medborgarförslag från Anneli Hilonen
• Kommunfullmäktiges beslut
• Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-04
• Arbetsutskottets förslag 2016-04-07 § 32

Beslutet skickas till
Anneli Hilonen
Kommunfullmäktige
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2016-04-28

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 98

Antagande av detaljplan för del av Bergviken, Kallkällan 
10
Ärendenr 2015/20-214

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för 
del av Bergviken, del av Kallkällan 10.

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden rekommendera 
kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för del av Bergviken, del av 
Kallkällan 10. Arbetsutskottet föreslår bifall till förvaltningens förslag.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 29 januari 2015 (§14) att ge 
stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för del av 
Bergviken, del av Kallkällan 10.
Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra förtätning av bostäder 
inom nordöstra delen av bostadsområdet Kallkällan. 
Planen möjliggör att två flerbostadshus, 12 respektive 14 våningar, kan byggas 
öster om Lingonstigen på mark som idag är obebyggd. Förutom de nya 
flerbostadshusen möjliggör detaljplanen utbyggnad av befintligt 
parkeringsgarage väster om Lingonstigen. Uteplatser kan anordnas i 
anslutning till bostadshusen varav den ena uteplatsen kan byggas under med 
parkering för cyklar.

Detaljplanen innebär också viss ombildning av befintliga fastigheter.  Det 
innebär att en del av Lingonstigen, som idag är i kommunens ägo, kan övergå 
i Lulebos ägo. Mark som tillfaller kommunen omfattar en del av det 
motionsspår som löper genom skogen från Mjölkuddsberget, och som idag 
ligger på Lulebos fastighet. Syftet är att begränsa intrånget i skogen samt att 
säkerställa att allmänheten även fortsättningsvis kan använda motionsspåret 
och att kommunen har rådighet över fortsatt utveckling i området.

Under samrådstiden inkom några frågor och synpunkter från allmänheten. 
Frågorna och synpunkterna kretsade i huvudsak runt trafikfrågor samt 
synpunkter kring byggnadernas höjd med avseende på att de föreslagna 
byggnaderna avviker i skala och typologi från den befintliga bebyggelsen i 
området. Under granskningstiden inkom inga ytterligare synpunkter från 
allmänheten. 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2016-04-28

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Under planarbetet har påverkan på stadsbild samt konsekvenserna av ökad 
trafik uppmärksammats och utretts. Stadsbyggnadsförvaltningens samlade 
bedömning är att den exploatering som föreslås i detaljplanen är lämplig.

Sammanträdet
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till arbetsutskottets 
förslag och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget.

Beslutsunderlag
• Beslutsförslag 2016-03-24
• Detaljplan A4 (Översiktskarta, plankarta, planbestämmelser, illustration) 

(bilaga)
• Planbeskrivning (bilaga)
• Bullerutredning (bilaga)
• Granskningsutlåtande (bilaga)
• Samrådsredogörelse (bilaga)

Beslutet skickas till
Sändlista SBF 2015/20-214
Kommunfullmäktige
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Dnr: SBF 2015/20

Planbeskrivning
Detaljplan för del av Bergviken

del av Kallkällan 10
Luleå kommun          Norrbottens län

ANTAGANDEHANDLING

 2016-03-24

Stadsbyggnadsförvaltningen
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Planens syfte och huvuddrag
Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra förtätning av bostäder inom nordöstra delen av 
bostadsområdet Kallkällan. 

Detaljplanen möjliggör att två flerbostadshus, 12 respektive 14 våningar, kan byggas öster 
om vägen Lingonstigen på mark som idag är obebyggd. Förutom de nya flerbostadshusen 
möjliggör detaljplanen utbyggnad av befintligt parkeringsgarage väster om Lingonstigen. 
Uteplatser kan anordnas i anslutning till bostadshusen varav den ena uteplatsen kan byggas 
under med parkering för cyklar. 

Markanvändnining E1 medger att en mindre transformatorstation för elförsörjning kan byg-
gas inom östra delen av planområdet i anslutning till befintlig samlingslokal. 

Husens placering regleras genom planbestämmelsen prickad mark som anger att marken 
inte får förses med byggnad samt genom planbestämmelsen korsmarkerad mark som inne-
bär att marken endast får bebyggas med komplementbyggnader. Syftet med att reglera 
husens och komplementbyggnadernas placering är att begränsa påverkan på angränsande 
skogsområde öster om planområdet samt för att bibehålla siktlinjer mot skogen.

Uteplatser/terasser ska iordningställas i anslutning till husen. Detta regleras med en bygg-
nadsteknisk egenskapsbestämmelse ”b1” i detaljplanen. Den ena terassen/uteplatsen får byg-
gas under med parkering för cyklar och regleras med bestämmelsen ” b2”

Detaljplanen innebär att en del av Lingonstigen, som idag är i kommunal ägo och allmän 
platsmark i gällande plan, kan övergå i Lulebos ägo. Detaljplanen innebär också att mark 
ska bytas mellan Lulebo och Luleå kommun. Marken som tillfaller kommunen omfattar en 
del av ett motionsspår som idag ligger på Lulebos fastighet. Marken med motionsspåret är 
planlagd som allmän platsmark NATUR med kommunalt huvudmannaskap. Lulebos fastig-
het utökas istället inom sydöstra delen av planområdet.  

Handlingar
Detaljplanen
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser. Plankartan och planbestämmelserna 
är juridiskt bindande.

Övriga planhandlingar 
• Planbeskrivning (denna handling) 

• Illustrationskarta (se plankartan) 

• Grundkarta

• Samrådsredogörelse

• Fastighetsförteckning

• Granskningsutlåtande

Planbeskrivningen och illustrationskartan utgör komplement till plankartan och planbestäm-
melserna, men saknar egen rättsverkan.

Utredningar
Bilaga 1, Bullerutredning (ÅF 2015-10-22)
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Planförfarande och tidplan för planarbetet
Planarbetet bedrivs enligt reglerna för utökat förfarande, Plan- och bygglagen 2014:900. Plan-
arbetet påbörjades under våren 2015. Enligt en preliminär tidplan beräknas detaljplanen för 
samråd under fjärde kvartalet 2015 och för granskning under första kvartalet 2016. Detaljpla-
nen kan då antas under andra kvartalet 2016.

Plandata
Lägesbestämning
Planområdet ligger i bostadsområdet Kallkällan ca 2 km nordöst om Luleå centrum. Planom-
rådet är ca 2 ha.

Markägoförhållanden
Lulebo äger fastigheten Kallkällan 10. Lingonstigen, som är en av infarterna till Kallkällan, 
har ett utfartsservitut som ger Luleå kommuns fastighet Kallkällan 13 (äldreboende), rätt att 
använda vägen. Luleå kommun äger även angränsande fastighet Bergviken 5:10. 

Tidigare ställningstaganden
Bedömning av miljöpåverkan (s.k. behovsbedömning)
När en detaljplan upprättas ska kommunen alltid göra en bedömning av vilken miljöpå-
verkan planens genomförande kan medföra. Om kommunens bedömning leder fram till att 
planens genomförande kan antas få en betydande miljöpåverkan ska kommunen göra en 
miljöbedömning av planen, vilket bl.a. innefattar upprättande av en miljökonsekvensbeskriv-
ning. 

Kommunen har tagit ställning till att detaljplanen inte innebär risk för betydande miljöpå-
verkan eller för människors hälsa och säkerhet varför en miljökonsekvensbeskrivning inte 
upprättas i samband med detaljplanen. Samråd om behovsbedömningen har skett med Läns-
styrelsen som delar kommunens bedömning om att detaljplanens genomförande inte kan 
antas innebära betydande miljöpåverkan. 

Figur 1: Planområdet markerat inom rött område
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Figur 2: Utsnitt ur gällande planer i området. Planområdet är lokaliserat i nordöstra delen av bostads-
området Kallkällan inom rödmarkerat område på bilden ovan. Planområdet tangerar med gällande 
detaljplan a 431.

Planer

Översiktsplan

Planområdet omfattas av områdesrekommendationer för Bergviken i Luleå kommuns 
översiktsplan, antagen i maj 2013. Översiktsplanen anger att Bergviken i sin helhet främst 
ska förtätas och kompletteras med äganderätter och studentbostäder samt att det ska finnas 
utom- och inomhusmiljöer för möten, kulturella uttryck, rörelse och rekreation i området. 
Översiktsplanen anger att det gröna stråket som sträcker sig från Mjölkuddsberget och vi-
dare in mot Bergviken och Svartöleden är av betydelse för nära rekreation och ska bevaras.

Detaljplanen bedöms inte strida mot översiktsplanens intentioner med avseende på att pla-
nens genomförande inte bedöms påverka grönstråket i sin helhet. Detta eftersom att exploa-
tering sker på kvartersmark inom ett begränsat område i anslutning till skogen samt genom 
anpassning och reglering i planen för att minska påverkan. 

Översiktsplanen förespråkar förtätning inom eller i anslutning till Luleå tätort med hänsyn 
till att en tätare stad ökar närheten mellan olika målpunkter och ger en effektivare använd-
ning av mark, energi och infrastruktur.

Gällande detaljplaner

Planen berör eller tangerar områden med gällande planer enligt nedan:

Nr Namn Laga kraft

a 257 Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för norra Bergviken i Luleå 1965-02-25

a 431 Klintbacken - Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan 1987-06-15

Pl 160 Detaljplan för del av Bergviken, Kallkällan Äldreboende 1995-09-27

För planområdet gäller ”Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för norra Berg-
viken i Luleå”. Planområdet omfattas av kvartersmark för bostadsändamål där delar av 
planområdet utgörs av prickad mark som inte får bebyggas varför en planändring måste ske 
för att möjliggöra bebyggelse. Del av Lingonstigen samt angränsande naturmark öster om 
planområdet, är allmän platsmark i angränsande plan a 431 (se bild nedan).
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Kommunala beslut i övrigt
2015-01-29 beslutade stadsbyggnadsnämnden att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att upprätta en detaljplan för del av Kallkällan 10. Beslut om planuppdrag finns även för 
Lulebos fastighet Kallkällan 4 där det planeras för ett flerbostadshus med utrymme för 35 
mindre lägenheter.

Riksintressen
Planområdet berörs av riksintresse för turism och friluftsliv enligt (MB 4:2). Kustområdet 
är i sin helhet dessutom av riksintresse enligt (MB 4:1). Bestämmelserna om riksintressen i 
miljöbalkens 4 kap. utgör dock inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det 
lokala näringslivet. Planområdet omfattas även av riksintresse för totalförsvaret (MB 3:) med 
avseende på att området ligger inom stoppområde för höga objekt. Planområdet ligger inom 
sammanhållen bebyggelse vilket innebär att som högt objekt räknas objekt högre än 45m. 
Detaljplanen reglerar byggnadshöjder genom högsta nock- och totalhöjd i meter. Med hän-
syn till markhöjderna i området så möjliggör planen inte byggnader högre än 45 meter varför 
planen inte bedöms strida mot riksintresset. 

Förutsättningar och förändringar
Huvudfrågan
Det kommunala bostadsbolaget Lulebo har ansökt om upprättandet av en ny detaljplan för 
att möjliggöra att två flerbostadshus kan byggas öster om Lingonstigen.

I samband med behovsbedömningen identifierades ett antal frågor som särskilt skulle upp-
märksammas och belysas under planarebetet. Dessa är anpassning till och påverkan på 
befintlig natur, bebyggelse, landskaps- och stadsbild. 

Figur 3: Snedbild som visar planområdets lokalisering i förhållande till övrig bebyggelse på Kallkällan. 
Gul streckad linje visar ungefärlig planområdesgräns och rosa streckad linje redovisar ungefärligt läge 
för motionsspåret/stigen som löper genom skogen.
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garage
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Mjölkuddsberget
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© Bloom 2013
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Natur

Landskap och vegetation

Planområdet är till stor del exploaterat 
med hårdgjorda ytor för vägar och parke-
ringsändamål samt bebyggelse i form av ett 
parkeringhus väster om Lingonstigen och 
samlingslokal med kontor och parkerings-
garage öster om Lingonstigen. Vägens höjd 
inom planområdet varierar mellan ca +20 
till +23 m.  

Öster om vägen sluttar marken österut från 
gatans höjd på ca +21 m till ca +18 m i sko-
gen (höjdsystem RH 2000). 

Östra delen av planområdet utgörs även av 
obebyggd natur- och skogsmark som är en 
del av ett större sammanhängande skogs-

Figur 4: Foto från det angränsande skogsområ-
det som sträcker sig som en grön korridor från 
centrum mot Mjölkuddsberget.

stråk som sträcker sig från Mjölkuddsberget och vidare in mot Luleå centrum. 

Skogen, som främst består av tall och gran, har inte några särskilt utpekade ekologiska 
naturvärden men  är mycket strövvänligt och har höga sociala värden. Vid exploatering i 
skogsområdet bör man därför sträva efter att begränsa ingreppet så att inte den gröna kor-
ridoren beskärs mer än nödvändigt. Ett belyst motionsspår löper genom skogen och utgör 
en förbindelse till det närliggande frilufts- och rekreationsområdet på Mjölkuddsberget samt 
de lägenhetshus som är lokaliserat vid Mjölkuddsbergets fot. En del av motionsspåret ligger 
idag på Lulebos fastighet. Motionsspåret bedöms inte kunna flyttas utan att det blir onödigt 
stora intrång i skogen och terrängen. 

Detaljplanen medger att två flerbostadshus med tillhörande ytor för bostadsändamål kan 
byggas öster om Lingonstigen vilket innebär att befintliga träd och vegetation inom fastighe-
ten till stor del försvinner. De träd som med säkerhet bedöms kunna sparas skyddas i detalj-
planen genom planbestämmelsen ”n1” och avser ett område där träd inte får avverkas. Det 
är särskilt de äldre tallarna som växer i skogen och i anslutning till motionsspåret som bör 
sparas där det är möjligt och lämpligt för att bibehålla karaktären i området.

Den del av motionsspåret som idag ligger på Lulebos mark planläggs som allmän platsmark, 
NATUR. Syftet att markområdet ska övergå till kommunens ägo så att motionsspåret även 
fortsättningsvis är tillgängligt för allmänheten samt för att begränsa intrånget på skogen.

Geotekniska och hydrologiska förhållanden

Enligt SGU:s jordartskarta består marken inom och i anslutning till planområdet av morän 
och berg. Detta bekräftas även av en geoteknisk utredning (markteknisk utredning) som 
gjorts i området för att ta reda på vilka geotekniska och hydrologiska förutsättningar som rå-
der. Utredningen anger att marken i huvudsak utgörs av morän som i ytan är en siltig sandig 
morän och därefter en sandig siltig morän. Berg har påträffats vid några sonderingar. Där 
det påträffats ligger bergytan varierande mellan 3 och 6,5 m under befintlig markyta.

Vid läget för det planerade parkeringshuset utgörs området av en befintlig parkering där 
marken är plan och till stora delar belagd. Området där flerbostadshusen planeras utgörs av 
barrskog och markytan sluttar i riktning mot Björkskatafjärden.
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Detaljplanen innebär att två flerbostadshus byggs öster om Lingonstigen på mark som idag 
består av natur/skogsmark. Dagvatten från husen kommer dels att ledas till befintligt dagvat-
tennät och i övrigt avledas mot omgivande terräng där naturlig infiltration och avrinning 
kommer att ske. 

De geotekniska undersökningar som gjorts redovisar att topografin, jordarts samt grund-
vattenförhållandet medger gynnsamma förutsättningar för att avleda ytvatten (dagvatten) 
mot omgivande terräng (LOD). Jordartsförhållandet är också av den karaktären att det vat-
ten som avleds mot omgivande terräng kommer att infiltreras och inte påverka nuvarande 
grundvattennivåer eller förändra ytavrinningen i omgivande terräng. Befintlig markyta för 
bebyggelsen och byggnadernas grundläggning sluttar i riktning mot Björkskatafjärden och 
detta förhållande kommer inte att förändras under byggtiden eller när etableringen är utförd 
med avseende på avvattningen.

Grundvattennivåerna för området kommer inte att påverkas av etableringen med tanke på 
de topografiska skillnaderna på tomten och omgivande mark. Den befintliga skogen (tall) 
vittnar dessutom om att relativt djupa grundvattennivåer råder generellt i området. 

Figur 5.1 illustrerar tvärsektioner från Lingonstigen ned till Klintvägen för respektive hus 
och omgivande terräng med markhöjder.

Förorenad mark, markradon och risk för skred

Det finns inte konstaterat några föroreningar i området sedan tidigare. Området ligger inom 
normalriskområde för förekomst av markradon enligt Luleå kommuns radonriskundersök-
ning från 1987. Planområdet ligger dock inom området där radioaktiva bergarter kan före-
komma. Förekomsten av markradon bör utredas innan bygglov. Byggnader ska alltid uppfö-
ras radonsäkra enligt Boverkets byggregler (BBR).

+19,000

+20,000

+22.00 LINGONSTIGENTrottoar
Bef. 
Trottoar

Bef. 
P-hus

Gräs
Entréplan

+20.00
+18.00

+16.00
+14.00

+12.00

+10.00

+8.00

+7.00

KLINTVÄGEN

Naturmark

LINGONSTIGENTrottoar
Bef. 
TrottoarEntréplan

+19.38+19.00
+18.00

+17.00
+16.00

Naturmark

+15.00

+13.00

+11.00

+9.00
+7.00

KLINTVÄGEN

+23.00

Källarplan

Figur 5.1: Illustration som redovisar framtida sektioner för hus och intilliggande mark. 
Tvärsektioner från Lingonstigen ned till Klintvägen. 

Hus 1

Hus 2
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Klintvägen

Be�ntlig samlingslokal

Uteplats

Nedgång till p-däck 
för cyklar

Ny elstation

Utbyggnad av p-hus

Be�ntligt p-hus

Hus 1, 
14 vån

Hus 2, 
12 vån

LINGONSTIGEN Gammal fastighetsgräns

Planområdesgräns 

Del av Lingonstigen som 
övergår till Lulebo

Uteplats

LINGONSTIGEN

Ny fastighetsgräns - 
motionsstig till kommunens mark

Möjlig yta för 
parkering

Figur 5.2: Situationsplan som illustrerar hur planområdet kan bebyggas i enlighet med detaljplanen. 
Detaljplanen möjliggör att hus 1 kan bli 14 våningar högt och hus 2 12 våningar.  
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Bebyggelse
Utöver parkeringsgarage och samlingslokal finns ingen bebyggelse inom planområdet. 
Planområdet angränsar däremot till befintlig bebyggelse på Kallkällan som främst består av 
flerbostadshus i 3,5 våningar. Parkeringsgarage och markparkeringar är lokaliserade i utkan-
terna av bostadsområdet. Hälften av de totalt 16 flerbostadshusen på Kallkällan utgörs av 
bostadsrätter och hälften av hyresrätter. 

Planförslaget innebär att området, utöver ett mindre område som omfattas av NATUR i 
planområdets nordöstra del och ett mindre område med markanvänding E1, är planlagt som 
kvartersmark för bostadsändamål. 

Detaljplanen möjliggör att två flerbostadshus kan byggas öster om Lingonstigen. Detaljpla-
nen möjliggör också utbyggnad av befintlig parkeringsgarage väster om Lingonstigen, se 
förslag till disposition av området i illustrerade sektioner och situationsplan (figur 5.1 & 5.2). 

Inom kvartersmarken kan friytor och parkeringsytor uppföras tillsammans med komple-
mentbyggnader i begränsad omfattning. Byggnadernas placering regleras genom prickad 
mark som innebär att marken inte får förses med byggnad samt genom bestämmelsen 
kryssmarkerad mark som innebär att marken endast får bebyggas med komplementbyggna-
der. Syftet med att begränsa var byggnader kan placeras är att minska intrånget på skog och 
motionsspår öster om planområdet samt att bevara siktlinjer mot skogen. 

Bebyggelsen begränsas i höjd av bestämmelser om högsta nockhöjd i meter över kommunens 
nollplan. Undantaget markhöjden somligger omkring +20 m höjd så innebär det att flerbo-
stadshusen kan bli uppemot 37 respektive 42 meter höga och ska motsvara 12 respektive 14 
våningar. Avsikten är att flerbostadshusen ska inrymma 137 mindre lägenheter fördelade på 
mestadels en- och tvårumslägenheter. 

28



10

Byggnadernas storlek (flerbostadshus och parkeringsgarage) regleras även genom planbe-
stämmelsen e1 som anger största tillåtna bruttoarea (BTA) ovan mark. Komplementbyggna-
der får uppföras på korsmarkerad mark  och deras storlek regleras genom planbestämmelsen 
e2 som anger största tilllåtna byggnadsarea i kvadratmeter. Komplementbyggnader får högst 
vara 1 våning.

Komplementbyggnader avser byggnader för bostadsändamålets behov som t. ex sophus och 
cykelförvaring med tak. Förrådsutrymmen och tvättstuga inryms i bostadshusen. Detalj-
planen reglerar även befintliga komplementbyggnader i form av sophus i nordvästra delen 
av planområdet och samlingslokal och kontor för Lulebos hyresgäster i sydöstra delen av 
planområdet. 

Arbetsplatser, offentlig och kommerciell service

På Kallkällan finns utöver bostäder även ett vård- och omsorgsboende samt förskola och 
livsmedelsbutik ca 500 meter från planområdet. Ca 1 km från planområdet ligger även Berg-
vikens stadsdelscentrum med flertalet mindre butiker och arbetsplatser. Nya läroverket som 
är en fristående f-9 skola är lokaliserad på Bergviken samt kommunal montessoriskola.  På 
Bergviken finns planer för ytterligare vård- och omsorgsboende samt ett trygghetsboende. 

Kulturhistoriskt värdefull miljö

Det finns inga kända lämningar eller andra bevarandevärda objekt inom planområdet.

Tillgänglighet

Byggnader och friytor inom fastigheten ska vara tillgängliga för alla vilket bland annat stäl-
ler krav på att entréer och och friytor utfös utan nivåskillnader eller andra hinder. Även de 
funktioner som planeras som ex. lekplats, uteplatser m.m. ska göras tillgängliga för funk-
tionsnedsatta. Minst en parkeringsplats nära huvudentrén bör anordnas för funktionsnedsat-
ta. Boverkets byggregler (BBR) gäller för att säkerställa att en god tillgänglihet uppnås, både 
för omgivande mark och inom byggnaden. Tillgänglighetskraven regleras inte i detaljplane-
bestämmelserna utan följs upp i kommande bygglovsskede.

Friytor

Lek och rekreation

På Kallkällan, ca 200 meter från planområdet, finns en större grusplan (isplan vintertid) samt 
lekparker och parker. Planområdet angränsar till ett strövvänligt skogssområde samt är nära 
Mjölkuddsberget frilufts- och rekreationsområde. 

Ytor för lek- och rekreation kan inrymmas inom fastigheten i anslutning till husen. Där finns 
möjlighet att inrymma ytor för lek tillsammans med vind- och solskyddade vistelsytor för 
boende. Att uteplatser/terasser ska iordningställas i anslutning till husen regleras med en 
byggnadsteknisk egenskapsbestämmelse ”b1” i detaljplanen som anger att uteplats/terass ska 
finnas. Uteplatsen är reglerad höjdmässigt för att inte bli för hög i förhållande till omkring-
liggande vägar och mark samt för att bevara siktlinjer mot skog. Den ena terassen/uteplatsen 
får byggas under med parkering för cyklar och regleras med egenskapsbestämmelse ” b2”

Gator och trafik
Planområdet nås med bil via Klintvägen och Lingonstigen utgör in- och utfart till området.  
Detaljplanen möjliggör för bostäder öster om Lingonstigen medan parkeringshus och övrig 
bebyggelse på Kallkällan är lokaliserad på andra sidan vägen. Detta ställer krav på att gå-
ende och cyklister kan passera över och längs med vägen på ett tryggt och säkert sätt. 

29



11

En del av Lingonstigen tillhör idag kommunen och är allmän platsmark i gällande detaljplan 
a 431. I denna detaljplan övergår gatan till att ligga på kvartersmark. Syftet är att vägen ska 
övergå till Lulebos ägo eftersom att Lulebo sedan tidigare äger resterande del av Lingonsti-
gen. 

Parkering

En ny parkeringsnorm är under politiskt antagande. P-normen, som är under arbete, anger 
i dagsläget att det ska finnas 9 bilplatser per 1000 kvm BTA på Kallkällan. Detaljplanen 
medger en total bruttoare för flerbostadshusen på tillsammans ca 11400 m2 BTA. Detta ger 
enligt nya p-normen ett p-tal på ca 0,7. Behovet av parkeringsplatser ses över i kommande 
bygglovsskede.

Parkeringsbehovet för bilar kan lösas genom att befintligt parkeringshus väster om Ling-
onstigen byggs ut samt att markparkeringar kan tillskapas inom planområdet om det finns 
behov. Om möjligt kan även parkeringsbehovet lösas på befintliga parkeringar om det finns 
platser över. 

Möjligheten att förvara sin cykel på bra sätt nära bostaden tillsammans med faktorer som 
närhet till omkringliggande stadsdelar, goda förbindelser med kollektivtrafik samt att lä-
genheterna främst består av en- och tvårumslägenheter gör att ett p-tal kring 0,7 bedöms väl 
tillgodose behovet av parkeringsplatser. 

Parkeringsplatser för cyklar kan byggas under planerad uteplats/terass mellan husen. Där 
beräknas det finnas utrymme för minst 210 cykelparkeringar. Ytterligare parkeringsplatser 
för cyklar kan tillskapas i cykelhus och cykelställ i anslutning till gemensam utegård och 
bostadsentréer. 

Kollektivtrafik

Planområdet har god tillgång till kollektivtrafiknätet med hög turtäthet. Busshållplatser för 
lokaltrafiken finns på Blomgatan och Klintvägen ca 200 och 500 meter från planområdet. 
Närlinjen trafikerar Kallkällan med hållplats ca 100-150 meter från planområdet vid Kallkäl-
lans äldreboende.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp

Bostadshusen ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet via en ny anslutnings-
punkt från Klintvägen som förläggs i nordöstra delen av planområdet. Dagvatten ska så 
långt det går omhändertas och fördröjas inom fastigheten. Dagvatten från de hårdgjorda 
ytorna kommer också, som tidigare, att ledas via Lulebos interna nät till kommunens. 

Värmeförsörjning/El/Tele/IT

Detaljplanens genomförande innebär att befintlig byggnad för elförsörjning försvinner. En 
ny byggnad för elförsörjning kan istället byggas fristående intill befintlig samlingslokal öster 
i planområdet inom användningen E1 - Transformatorstation. Anslutning sker till befintligt 
fjärrvärmenät. Ledningar för Tele och IT finns i området sedan tidigare.

Avfall

Två sophus planeras för att tillgodose behovet för flerbostadshusen. Sophusen kan placeras 
nära gatan inom område som på plankartan medger markanvändning för komplementbygg-
nader. Avfallshanteringen ska skötas i enlighet med Luleå kommuns lokala föreskrifter.
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Störningar och risker

Buller

Utöver trafikbuller från omkringliggande vägar och järnväg så har inga störningar eller 
risker för de boende identifierats.  Om en detaljplan avser en eller flera bostadsbyggnader 
ska planbeskrivningen, om det inte kan anses obehövligt med hänsyn till bullersituationen, 
innehålla en redovisning av beräknade värden för omgivningsbuller vid bostadsbyggnadens 
fasad och vid en uteplats om sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

För att utreda förutsättningarna för nybyggnad av bostadsbebyggelse med avseende på tra-
fikbuller från väg- och tågtrafik har trafikbullerberäkningar genomförts av konsultföretaget 
ÅF-ljud och vibrationer på uppdrag av Luleå kommun (Bilaga 1). 

Utredningen visar att riktvärdet enligt trafikbullerförordningen på 55 dBA ekvivalent ljudni-
vå vid fasad innehålls beräkningsmässigt men att riktvärdet enligt trafikbullerförordningen 
på 50 dBA ekvivalent ljudnivå vid uteplats överskrids beräkningsmässigt vid fasader mot 
söder, väster och norr (figur 6) både gällande ljud från väg- och tågtrafik. 

Resultatet av bullerutredning visar att sammanfattningsvis att gemensam uteplats kan 
anordnas på innergården som beräkningsmässigt klarar gällande riktvärden, eventuella 
balkonger vid lägenheterna ses som ett komplement med sämre ljudmiljö. Bullerriktvärden, 
enligt Boverkets byggregler, BBR, klaras inomhus med rätt utformning av fasadkonstruktion 
och fönstertyp. Bullerutredningen kan läsas i sin helhet i bilaga 1.

Figur 6: Utdrag ur bullerutredning ÅF 2015-10-25. Figuren redovisar 
ekvivalent ljudnivå på höjden 2 m ovan mark.

Figur 7, ovan, fasader  
mot nordväst 
Figur 8, nedan, fasader  
mot sydost

Figur 9: Utdrag ur bullerutredning ÅF 2015-10-25. Figuren redovisar 
maximal ljudnivå på höjden 2 m ovan mark.

Figur 10, ovan, fasader  
mot nordväst 
Figur 11, nedan, fasader  
mot sydost
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Detaljplanens genomförande 
Organisatoriska frågor

Tidplan för genomförandet

Byggtiden för genomförandet av detaljplanen beräknas preliminärt till 24 månader efter 
att detaljplanen vunnit laga kraft. Detta innebär att byggnader i området kan vara klara för 
inflyttning under år 2018, förutsatt att detaljplanen vinner laga kraft under våren 2016.

Genomförandetid

Planens genomförande är 5 år efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Efter genomförandeti-
dens slut fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att rättighe-
ter som uppkommit genom planen behöver beaktas.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet. Fastighetsägaren ansvarar för 
genomförandet av detaljplanen på kvartersmark. 

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning

Detaljplanens genomförande medför ombildande av de befintliga fastigheterna enligt föl-
jande:

• Del av fastigheten Bergviken 5:10 som ägs av Luleå kommun och omfattar en del av Ling-
onstigen, samt mark inom sydöstra delen av planområdet ska övergå till Lulebos fastig-
het Kallkällan 10. 

• Del av fastigheten Kallkällan 10 som ägs av Lulebo och som på plankartan är betecknad 
NATUR, ska övergå i Luleå kommuns fastighet Bergviken 5:10.

• Område för transformatorstation avstyckas från fastigheten Kallkällan 10 och överlåts till 
Luleå Energi Elnät AB.

Gemensamhetsanläggningar och servitut

Lingonstigen utgör den enda in- och utfarten till norra delen av Kallkällan och det finns 
därför ett servitut kopplat till vägen som ger fastigheten Kallkällan 13 (Kallkällans äldrebo-
ende), rätt att använda vägen. Det kan bli aktuellt med försäljningar av fastigheter i området. 
Detaljplanen ger därför förutsättningar att upprätta en gemensamhetsanläggning för vägen 
eftersom att den idag försörjer fler än en fastighet och det framöver kan bli fler. 

Ansvar

Lantmäterimyndigheten svarar för erforderliga fastighetsbildningsåtgärder efter ansökan om 
lantmäteriförrättning av exploatör/fastighetsägare.

Ekonomiska frågor
Detaljplanearbetet regleras genom planavtal och planavgift ska därför inte tas ut i samband 
med bygglov. 

Tekniska frågor
Fastighetsägaren ansvarar för de utredningar som kan komma att krävas i samband med 
bygglov.  
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Bygglov
Utökad bygglovsplikt innebär att marklov krävs för att fälla träd inom område som omfattas 
av bestämmelsen skog på plankartan.

Miljökonsekvenser
Natur
Skogen inom planområdet bedöms inte ha några särskilda ekologiska värden som påverkas 
negativt till följd av planens genomförande. Den exploatering som sker inom fastigheten 
bedöms heller inte påverka skogens funktion som ett sammanhängande grönstråk även om 
träd på kvartersmark försvinner. 

Med hänsyn till att det skulle innebära stora ingrepp i skogen genom flytta motionsspåret så 
ska det ligga kvar i befintligt läge men övergår i kommunal ägo.  Detta regleras i detaljplanen 
genom att området planlagts som allmän platsmark och NATUR.

Konsekvenser av byggnadernas placering har utretts kontinuerligt under planarbetet vilket 
bland annat har medfört att husen placerats längre från tomtgräns i öster för att undvika 
onödigt intrång på motionsspår och skog. 

Stadsbild
Kallkällan är ett bostadsområde i stadsdelen Bergviken där bebyggelsen började växa fram 
under 1880-talet. Under mitten av 1960-talet byggdes bostadsområdet Kallkällan som plan-
lades i sin helhet genom ”Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för norra Berg-
viken i Luleå” år 1964. Karaktäristiskt för området är dess trafikseparerade gatustruktur, de 
stora bostadsgårdarna och de enhetliga husshöjderna som gör området till ett tidstypiskt och 
väl sammanhållet bostadsområde från 60-talet. Under senare år har samtliga flerbostadshus 
och gårdar i området genomgått större renoveringar både in- och utvändigt med delvis nya 
fasadmaterial och färger. 

Detaljplanens genomförande innebär att två hus med hög exploateringsgrad byggs vilket 
innebär en stor förändring av stadsbilden då dem avviker i skala och typologi från den 
befintliga bebyggelsen i området som i huvudsak utgörs av lamellhus i 3,5 våningar, se figur 
10. Planområdets lokalisering vid infarten till området innebär framförallt en lokal påverkan 
på stadsbilden eftersom att byggnaderna kommer synas tydligt och upplevas av många för-
bipasserande något som illustreras i figur 8 och 9 nedan. 

Figur 8 tv: Det utbyggda parkeringshuset och de nya flerbostadshusen syns tydligt vid infarten till om-
rådet. Figur 9 th: Vy söder från Lingonstigen. (Arkitekthuset Monarken)
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VATTENTORNET PÅ  
MJÖLKUDDSBERGET

NYA FLERBOSTADSHUS 
12 o 14 VÅNINGAR

BEFINTLIG BEBYGGELSE 
3,5 VÅNINGAR 

Figur 8: Montage, med syfte att illustrera tillkommande byggnadsvolymer i förhållande till befintliga 
byggnadsvolymer i området som främst består av byggnader i 3,5 vån.

VATTENTORNET PÅ  
MJÖLKUDDSBERGET

NYA FLERBOSTADSHUS 

Figur 11: Vy från Lulsundet och Björkskatafjärden. Tillkommande byggnader syns tydligt över trädtop-
parna och innebär en förändring av stadsbilden. (Arkitekthuset Monarken).

Planområdet har dock ett gynnsamt läge för högre bebyggelse med hänsyn till dess geogra-
fiska lokalisering samt att det inte påverkar några intilliggande bostäder negativt vad gäller 
sol- eller skugga eller påverkad insyn. 

Planområdet är lokaliserat vid infarten till området där också parkeringsplatser till bostads-
husen kommer att finnas. Detta innebär att ny trafik till och och från de nya flerbostadshusen 
inte kommer störa befintliga boende längs med Lingonstigen. 

Med hänsyn till att Kallkällan är beläget på en höjd om ca +20 meter så kommer byggnader 
som är 12 respektive 14 våningar att synas från fler platser i Luleå, något som illustreras 
nedan med montage och vyer från centrum och norra hamn samt från andra sidan Björkska-
tan/Lulsundet (figur 11 och 12).

VATTENTORNET PÅ  
MJÖLKUDDSBERGET NYA FLERBOSTADSHUS 

LULEÅ ENERGI ARENA/
BADHUS 

Figur 12: Vy från Norra hamn. De två byggnaderna ligger i nivå med vattentornet på Mjölkuddsberget 
och kommer synas från bland annat centrum och Norra hamn. (Arkitekthuset Monarken).
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Hälsa och säkerhet 

Buller och andra störningar

Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning av bostäder på Kallkällan varför huvudsak-
ligt ändamål i planen är Bostäder - B. De störningar som planen kan antas medföra är främst 
genom en ökad mängd trafik till och från området. Med hänsyn till att planområdet är loka-
liserat vid infarten till området bedöms trafikförändringen inte resultera i någon störning för 
befintliga boende på Kallkällan längs med Lingonstigen eftersom det inte föranleder ökad 
mängd genomfartstrafik på Lingonstigen. 

Planområdet nås via Klintvägen som trafikmatas via Gammelstadsvägen eller Hummergatan 
eller via Blomgatan/Björkgatan. 

Trafikmätningar utförda av Stadsbyggnadsförvaltningen i september visar på att årsme-
deldygnstrafik (ÅDT) för Klintvägen är ca 2500 fordon. Trafikmätningar har även gjorts på 
Lingonstigen (vid infarten till området) under hösten 2015 som angav att ca 1200 fordon 
(ÅDT) kör in i området via Klintvägen. Trafikmätningar gjorda 2010 och 2015 visar att Blom-
gatan/Björkgatan trafikeras av ca 3000 bilar per dygn. 

Föreslagen bebyggelse i detaljplanen bedöms medföra en trafikökning ca 300 fordonsrörelser 
per dag (räknat med ca 3,2 fordonsrörelser per bil och dag för centrumnära bostadsområ-
den).  De flesta bilar kommer att ta sig till och från området via Klintvägen och Hummerga-
tan eller Gammelstadsvägen. Ett antal bilar kommer mest troligt köra genom Bergviken via 
Blomgatan/Björkgatan. Trafikökningen bedöms dock ha liten påverkan vad gäller buller på 
Klintvägen och Blomgatan/Björkgatan. Detta med hänsyn till att det krävs mer än en för-
dubbling av antalet bilar för att ljudnivån ska påverkas nämnvärt. 

Det pågår även ett arbete med att förbättra framkomligheten för gående och cyklister längs 
med Blomgatan/Björkgatan vilket på sikt väntas bidra till mindre mängd genomfartstrafik i 
området eftersom åtgärderna också syftar till att minska framkomligheten för bilister. 

Åtkomst räddningsfordon

Med hänsyn till att husen är 12 respektive 14 våningar höga och dessutom inte är genom-
gående lägenheter så utgör räddningstjänsten inte alternativ utrymningsväg. Det innebär 
att byggnader ska utformas med särskilda tekniska lösningar för trapphusen för att säkra 
utrymning. 

Sociala konsekvenser
Detaljplanens genomförande innebär att fler människor kommer bo i bostadsområdet. Fler-
bostadshusens placering i nära anslutning till befintligt motionsspår och rekreationsområde i 
skogen kan dels bidra till ökad trygghet genom närvaro av fler människor men innebär också 
att tidigare möjligheter att vistas ostört i skogsområdet minskas. Planens genomförande inne-
bär att hela motionsspåret kommer ligga på allmän platsmark med kommunen som huvud-
man vilket säkrar allmänhetens tillgång till spåret och att det kan ligga kvar.
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Medverkande

Tjänstemän

Tjänstemän på Stadsbyggnadsförvaltningen har medverkat i planarbetet.

Konsulter

Arkitekthuset Monarken har arbetat fram illustrationer och montage till detaljplanen. 
Bullerutredning är utförd ÅF-Infrastructure AB på uppdrag av Luleå kommun.

  
Stadsbyggnadsförvaltningen

Avdelning stadsplanering 2016-03

AnneLie Granljung    Karin Geijer
Planchef     Planarkitekt
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela

planområdet.

Gränser

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ gräns

Administrativ- och egenskapsgräns

Användning av allmän platsmark med kommunalt

huvudmannaskap

Natur (PBL 4 kap 5 § punkt 2)

NATUR

Användning av kvartersmark

Bostäder (PBL 4 kap 5 § punkt 3)

B

Transformatorstation (PBL 4 kap 5 § punkt 3)

E
1

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

e
1

 000 Största tillåtna bruttoarea i m

2

 ovan mark  (PBL 4 kap 11 §

punkt 1)

e
2

 000 Största byggnadsarea i m

2

 (PBL 4 kap 11 § punkt 1)

+0,0

Högsta nockhöjd i meter över nollplanet (PBL 4 kap 11 §

punkt 1 eller 16 § punkt 1)

+0,0

Högsta totalhöjd i meter över nollplanet

 (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

b
1

Uteplats/terass ska finnas (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

b
2

Uteplats/terass får byggas under med parkering för cyklar

(PBL 4 kap 16 § punkt 1)

n
1

Träd får inte avverkas (PBL 4 kap 10 § och 13 §)

parkering Parkering (PBL 4 kap 10 § och 13 §)

Komplementbyggnader får vara högst en våning

På marken får endast komplementbyggnad placeras (PBL 4

kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

Marken får inte förses med byggnad (PBL 4 kap 11 § punkt 1

eller 16 § punkt 1)

Administrativa bestämmelser

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft

 (PBL 4 kap 21 §)

a
1

Marklov krävs för trädfällning (PBL 4 kap 15 §)

g Gemensamhetsanläggning - Infartsväg (PBL 4 kap 18 §

första stycket)
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ANTAGANDEHANDLING

Beslutsdatum Instans

Planarkitekt

Karin Geijer

Luleå kommun

Laga kraft

Antagande

SBF 2015/20

Stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning stadsplanering 2016-03-24

Planchef

AnneLie Granljung

Norrbottens län

del av Kallkällan 10

Detaljplan för Bergviken

ÖVERSIKTSKARTA
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40 m

34 m 

ILLUSTRATION (ej skalenlig) 

Sektion - vy från Lingonstigen mot öst
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Sammanfattning 

En detaljplan för att möjliggöra ny bebyggelse på Kallkällan 10 i Luleå tas fram av 

Stadsbyggnadsförvaltningen, Luleå Kommun. Två höghus, 12 respektive 14 våningar 

planeras. För att utreda förutsättningarna för nybyggnad av bostadsbebyggelse med 

avseende på trafikbuller från väg- och tågtrafik har ÅF-Ljud och Vibrationer genomfört 

trafikbullerberäkningar på uppdrag av Luleå Kommun. 

Genomförda beräkningar visar att de av riksdagen fastställda riktvärden enligt 

”Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader”, SFS 2015:216 innehålls med 

avseende på högsta ekvivalenta ljudnivå vid fasad där riktvärdet 55 dBA gäller. 

Ekvivalenta ljudnivåer ≤ 50-55 dBA beräknas vid samtliga fasader från väg- respektive 

tågtrafik.  

Enligt trafikbullerförordningen gäller även riktvärdet 50 dBA ekvivalent och 70 dBA 

maximal ljudnivå vid uteplats. Delar av fasaderna får beräkningsmässigt nivåer över 

riktvärdet.  Förslagsvis anordnas en gemensam uteplats på innergården där riktvärdet 

beräkningsmässigt innehålls, således kan eventuella balkonger vid lägenheterna ses 

som ett komplement med sämre ljudmiljö. 

Enligt Boverkets Byggregler, BBR, gäller riktvärdet 30 dBA ekvivalent ljudnivå och 45 

dBA maximal ljudnivå (nattetid) inomhus. Med lämpligt val av fasadkonstruktion, 

fönstertyp och eventuellt uteluftdon kan detta innehållas.  
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1 Bakgrund 
Luleå Kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen ska ta fram en detaljplan för att 

möjliggöra ny bebyggelse på Kallkällan i Luleå. Två höghus, 12 respektive 14 

våningar, med totalt 134 lägenheter planeras, samt en tillbyggnation av ett 

parkeringshus. Med anledning av detta har ÅF-Ljud & Vibrationer fått i uppdrag att 

utreda förutsättningarna för nybyggnad av bostadsbebyggelse med avseende på 

trafikbuller väg- och tågtrafik.  

Detaljplaneområdet påverkas av vägtrafikbuller från de närliggande vägarna 

Lingonstigen och Klintvägen, samt från tågtrafikbuller från järnvägsspåret belägen ca 

470 m SV om detaljplaneområdet. I figur 1 redovisas översiktskarta med planerade 

bostadshus och parkeringshus markerade i blå färg. 

 

Fig 1. Översiktskarta.  

  

N 
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2 Underlag 
Följande kartunderlag ligger till grund för genomförda trafikbullerberäkningar, vilket 

har erhållits från Luleå Kommun: 

 Kallkällan_10_utan_höjder.dwg  

 Terrängpunkter_Kallkällan_10 

 Situationsplan_P-Hus_2015-10-15 

2.1 Trafikmängder, väg 

I tabell 1 redovisas trafikuppgifter på vägtrafik erhållet från Luleå Kommun.  

Tabell 1. Trafikuppgifter, vägtrafik. 

Väg  Antal fordon / 
ÅDT 

Andel tung 
trafik [%] 

Andel av tung 
trafik nattetid kl. 
22-06 [%] 

Medelhastighet 
[km/h] 

Lingongstigen 1 
(Före kurva) 

1240 3,7 01) 36 

Lingonstigen 2 
(Efter kurva) 

712 6,42) 01) 36 

Klintvägen 2573 4 6,5 49 

1) Färre än 5 st tunga fordon trafikerar vägen nattetid enligt uppgift från Luleå Kommun, lätta fordon 

blir således dimensionerande för maximal ljudnivå nattetid från denna väg.  

2) Uppgift om andel tung trafik saknas pga. tekniskt fel på mätutrustningen som Luleå Kommun 

nyttjade. Samma antal tunga fordon som för Lingonstigen 1 (Före kurva) har nyttjats.  

Not. 35 nya lägenheter planeras på Kallkällan vars trafik kommer belasta Lingonstigen, 

och ca 100 studentlägenheter planeras nere på Klintbacken vars trafik kommer belasta 

Klintvägen. Denna framtida förändring i trafikmängder bedömer vi kommer påverka 

beräknade trafikbullernivåer i denna rapport marginellt.  

2.2 Trafikmängder, tåg 

I tabell 2 redovisas trafikuppgifter på tågtrafik för prognos år 2030 erhållet från Luleå 

Kommun. Detta innebär en viss trafikökning jämfört med trafikmängden för nuläge, 

och bedöms således vara dimensionerande med avseende på beräknade 

trafikbullernivåer. 

Tabell 2. Trafikuppgifter, tågtrafik prognos år 2030. 

Typ Antal/dygn Längd, m Hastighet, km/h 

Persontåg, Regina 8 55 105/140 

Persontåg, Regina 4 75 105/140 

Persontåg, Lokdragna 8 380 95/130 

Persontåg, Lokdragna 8 175 95/130 

Malmtåg 4 746 60 

Malmtåg 4 746 70 

Godståg 7 630 80 

Godståg 7 630 100 

Godståg 3 350 90 

Godståg 3 400 100 

Godståg 4 600 70 

Godståg 2 300 100 

Godståg 8 19 105 
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3 Riktvärden 

3.1 Ljudnivå utomhus vid fasad 

Riksdagen har i samband med ”Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader”, SFS 

2015:216 fastställt följande riktvärden för buller från spår- och vägtrafik som normalt 

inte bör överskridas vid nybyggnad av bostadsbebyggelse:  

 

Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida: 

 

1. 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om 

en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

 

Om den ljudnivå som anges i första stycket 1 ändå överskrids bör:  

 

1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 

dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och  

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal 

ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.  

 

Om 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats överskrids, bör nivån dock inte överskridas 

med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 

22.00. 

 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första 

stycket att bullret inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid 

bostadsbyggnadens fasad. 

3.2 Ljudnivå inomhus 

Enligt Boverkets byggregler, BBR, gäller följande minimikrav avseende trafikbullernivå 

inomhus vid nybyggnad av bostadsbebyggelse: 

Tabell 3. Högsta ljudnivå inomhus enligt BBR. 

Utrymme Ekvivalent ljudnivå från trafik eller 

annan yttre ljudkälla, LpAeq,nT [dBA] 

Maximal ljudnivå nattetid, 

LpAFmax,nT [dBA] 

I utrymme för 

sömn, vila eller 

daglig samvaro 

 

30 

 

45 1) 

I utrymme för 

matlagning eller 

personlig hygien 

 

35  

 

- 

1) Får överskridas 5 gånger per natt, kl. 22-06. 

4 Beräkningsmetod 
Beräkningarna är genomförda med programmet SoundPLAN, som är ett 

beräkningsprogram där man skapar en digital beräkningsmodell innehållande 

information om höjder, markegenskaper, byggnader, skärmning etc. Vägtrafiken har 

beräknats enligt den Nordiska beräkningsmodellen för vägtrafikbuller, SNV rapport 

4653, där information om andel lätt- respektive tung trafik, hastighet och vägens 

egenskaper specificerats. Tågtrafiken har beräknats enligt Naturvårdsverkets rapport 

4935, ”Buller från spårburen trafik Nordisk beräkningsmodell”. NMT 1996, där 

information om tågtyp, antal passager, längd och hastighet specificerats. 
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5 Beräkningsresultat 

5.1 Ekvivalent ljudnivå, vägtrafik 

I figur 2-4 redovisas beräknad ekvivalent ljudnivå från vägtrafik på höjden 2 m ovan 

mark, samt vid fasad för samtliga våningsplan vid respektive byggnad.  

 

 

Fig 2. Ekvivalent ljudnivå på höjden 2 m ovan mark.  

  

Fig 3. Ekvivalent ljudnivå vid fasad mot SV. Fig 4. Ekvivalent ljudnivå vid fasad mot NO. 

5.1.1 Kommentar 

 Ekvivalenta ljudnivåer på ≤ 50-55 dBA beräknas vid samtliga fasader. 

Riktvärdet enligt trafikbullerförordningen på 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid 

fasad innehålls beräkningsmässigt.  

 

 Riktvärdet enligt trafikbullerförordningen på 50 dBA ekvivalent ljudnivå vid 

uteplats överskrids beräkningsmässigt vid fasader mot S, V och N. En 

gemensam uteplats kan anordnas på innergården som beräkningsmässigt 

innehåller riktvärdet, således kan eventuella balkonger vid lägenheterna ses 

som ett komplement med sämre ljudmiljö.  
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5.2 Maximal ljudnivå, vägtrafik 

I figur 5-7 redovisas beräknad maximal ljudnivå från vägtrafik på höjden 2 m ovan 

mark, samt vid fasad för samtliga våningsplan vid respektive byggnad.  

 

 

Fig 5. Maximal ljudnivå på höjden 2 m ovan mark.  

  

Fig 6. Maximal ljudnivå vid fasad mot SV. Fig 7. Maximal ljudnivå vid fasad mot NO. 

5.2.1 Kommentar 

 Riktvärdet enligt trafikbullerförordningen på 70 dBA maximal ljudnivå vid 

uteplats innehålls beräkningsmässigt vid fasad och vid en eventuell gemensam 

uteplats som anordnas på innergården.  
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5.3 Ekvivalent ljudnivå, tågtrafik 

I figur 8-10 redovisas beräknad ekvivalent ljudnivå från tågtrafik på höjden 2 m 

ovan mark, samt vid fasad för samtliga våningsplan vid respektive byggnad.  

 

 

Fig 8. Ekvivalent ljudnivå på höjden 2 m ovan mark.  

  

Fig 9. Ekvivalent ljudnivå vid fasad mot SV. Fig 10. Ekvivalent ljudnivå vid fasad mot NO. 

5.3.1 Kommentar 

 Ekvivalenta ljudnivåer på ≤ 50-55 dBA beräknas vid samtliga fasader. 

Riktvärdet enligt trafikbullerförordningen på 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid 

fasad innehålls beräkningsmässigt.  

 

 Riktvärdet enligt trafikbullerförordningen på 50 dBA ekvivalent ljudnivå vid 

uteplats överskrids beräkningsmässigt på delar av fasader mot S och V. En 

gemensam uteplats kan anordnas på innergården som beräkningsmässigt 

innehåller riktvärdet, således kan eventuella balkonger vid lägenheterna ses 

som ett komplement med sämre ljudmiljö.  
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5.4 Maximal ljudnivå, tågtrafik 

I figur 11-13 redovisas beräknad maximal ljudnivå från tågtrafik på höjden 2 m 

ovan mark, samt vid fasad för samtliga våningsplan vid respektive byggnad. 

 

 

Fig 11. Maximal ljudnivå på höjden 2 m ovan mark.  

  

Fig 12. Maximal ljudnivå vid fasad mot SV. Fig 13. Maximal ljudnivå vid fasad mot NO. 

5.4.1 Kommentar 

 Riktvärdet enligt trafikbullerförordningen på 70 dBA maximal ljudnivå vid 

uteplats överskrids beräkningsmässigt på delar av fasader mot S och V. En 

gemensam uteplats kan anordnas på innergården som beräkningsmässigt 

innehåller riktvärdet, således kan eventuella balkonger vid lägenheterna ses 

som ett komplement med sämre ljudmiljö. 
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6 Ljudnivå inomhus 
Med lämpligt val av fasadkonstruktion, fönstertyp och eventuellt uteluftdon kan 

ljudnivåer inomhus som uppfyller kravet enligt BBR på 30 dBA ekvivalent och 45 dBA 

maximal ljudnivå. Detta bör specialstuderas för samtliga fasader och typrum, där 

beräkningar genomförs som tar hänsyn till fönsterytan relativt till 

skiljeytan/ytterväggen enligt SS-EN 12354-3. 
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Projekt nr: 713367
Kallkällan 10, Luleå 

Trafikbullerberäkning för detaljplan

Ekvivalent ljudnivå på höjden
2 m ovan mark från vägtrafik.

Bilaga

A01

Indata:

Trafikmängder enligt tabell 1 i rapport 713367-A.

Ekvivalent ljudnivå
dB(A) Frifältsvärde

70 <
65 < <=70
60 < <=65
55 < <=60
50 < <=55

<=50

Teckenförklaring

Bef. byggnad

Ny byggnad

Vägmitt

Emissionslinje

Vägyta

Length scale 1:1700
0 10 20 40 60 80

m

Ritad/Handl:        JÅR
Granskad:           PP
Datum: 2015-10-22

ÅF-Infrastructure AB/Ljud & Vibrationer
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Projekt nr: 713367
Kallkällan 10, Luleå 

Trafikbullerberäkning för detaljplan

Maximal ljudnivå på höjden
2 m ovan mark från vägtrafik.

Bilaga

A02

Indata:

Trafikmängder enligt tabell 1 i rapport 713367-A.

Maximal ljudnivå 
dB(A) Frifältsvärde

70 <
65 < <=70
60 < <=65
55 < <=60
50 < <=55

<=50

Teckenförklaring

Bef. byggnad

Ny byggnad

Vägmitt

Emissionslinje

Vägyta

Length scale 1:1700
0 10 20 40 60 80

m

Ritad/Handl:        JÅR
Granskad:           PP
Datum: 2015-10-22

ÅF-Infrastructure AB/Ljud & Vibrationer
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Projekt nr: 713367
Kallkällan 10, Luleå

Trafikbullerberäkning för detaljplan

Ekvivalent ljudnivå vid fasad mot
SV från vägtrafik. 

Bilaga

A03

Indata:

Trafikmängder enligt tabell 1 i rapport 713367-A.

Ekvivalent ljudnivå
dB(A) Frifältsvärde

70 <
65 < <=70
60 < <=65
55 < <=60
50 < <=55

<=50

Ritad/Handl:        JÅR
Granskad:           PP
Datum: 2015-10-22

ÅF-Infrastructure AB/Ljud & Vibrationer
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Projekt nr: 713367
Kallkällan 10, Luleå

Trafikbullerberäkning för detaljplan

Ekvivalent ljudnivå vid fasad mot
NO från vägtrafik. 

Bilaga

A04

Indata:

Trafikmängder enligt tabell 1 i rapport 713367-A.

Ekvivalent ljudnivå
dB(A) Frifältsvärde

70 <
65 < <=70
60 < <=65
55 < <=60
50 < <=55

<=50

Ritad/Handl:        JÅR
Granskad:           PP
Datum: 2015-10-22

ÅF-Infrastructure AB/Ljud & Vibrationer
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Projekt nr: 713367
Kallkällan 10, Luleå

Trafikbullerberäkning för detaljplan

Maximal ljudnivå vid fasad mot SV
från vägtrafik.

Bilaga

A05

Indata:

Trafikmängder enligt tabell 1 i rapport 713367-A.

Maximal ljudnivå 
dB(A) Frifältsvärde

70 <
65 < <=70
60 < <=65
55 < <=60
50 < <=55

<=50

Ritad/Handl:        JÅR
Granskad:           PP
Datum: 2015-10-22

ÅF-Infrastructure AB/Ljud & Vibrationer
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Projekt nr: 713367
Kallkällan 10, Luleå

Trafikbullerberäkning för detaljplan

Maximal ljudnivå vid fasad mot NO
från vägtrafik.

Bilaga

A06

Indata:

Trafikmängder enligt tabell 1 i rapport 713367-A.

Maximal ljudnivå 
dB(A) Frifältsvärde

70 <
65 < <=70
60 < <=65
55 < <=60
50 < <=55

<=50

Ritad/Handl:        JÅR
Granskad:           PP
Datum: 2015-10-22

ÅF-Infrastructure AB/Ljud & Vibrationer
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Projekt nr: 713367
Kallkällan 10, Luleå

Trafikbullerberäkning för detaljplan

Ekvivalent ljudnivå på höjden
2 m ovan mark från tågtrafik

Bilaga

A07

Indata:

Trafikmängder enligt tabell 2 i rapport 713367-A.
(Prognos år 2030)

Ekvivalent ljudnivå
dB(A) Frifältsvärde

70 <
65 < <=70
60 < <=65
55 < <=60
50 < <=55

<=50

Teckenförklaring

Bef. byggnad

Ny byggnad

Järnvägsmitt

Emissionslinje

Length scale 1:2500
0 20 40 80 120 160

m

Ritad/Handl:        JÅR
Granskad:           PP
Datum: 2015-10-22

ÅF-Infrastructure AB/Ljud & Vibrationer
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Projekt nr: 713367
Kallkällan 10, Luleå

Trafikbullerberäkning för detaljplan

Maximal ljudnivå på höjden
2 m ovan mark från tågtrafik

Bilaga

A08

Indata:

Trafikmängder enligt tabell 2 i rapport 713367-A.
(Prognos år 2030)

Maximal ljudnivå
dB(A) Frifältsvärde

70 <
65 < <=70
60 < <=65
55 < <=60
50 < <=55

<=50

Teckenförklaring

Bef. byggnad

Ny byggnad

Järnvägsmitt

Emissionslinje

Length scale 1:2500
0 20 40 80 120 160

m

Ritad/Handl:        JÅR
Granskad:           PP
Datum: 2015-10-22

ÅF-Infrastructure AB/Ljud & Vibrationer
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Projekt nr: 713367
Kallkällan 10, Luleå

Trafikbullerberäkning för detaljplan

Ekvivalent ljudnivå vid fasad mot
SV från tågtrafik.

Bilaga

A09

Indata:

Trafikmängder enligt tabell 2 i rapport 713367-A.

Ekvivalent ljudnivå
dB(A) Frifältsvärde

70 <
65 < <=70
60 < <=65
55 < <=60
50 < <=55

<=50

Ritad/Handl:        JÅR
Granskad:           PP
Datum: 2015-10-22

ÅF-Infrastructure AB/Ljud & Vibrationer
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Projekt nr: 713367
Kallkällan 10, Luleå

Trafikbullerberäkning för detaljplan

Ekvivalent ljudnivå vid fasad mot
NO från tågtrafik. 

Bilaga

A10

Indata:

Trafikmängder enligt tabell 2 i rapport 713367-A.

Ekvivalent ljudnivå
dB(A) Frifältsvärde

70 <
65 < <=70
60 < <=65
55 < <=60
50 < <=55

<=50

Ritad/Handl:        JÅR
Granskad:           PP
Datum: 2015-10-22

ÅF-Infrastructure AB/Ljud & Vibrationer
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Projekt nr: 713367
Kallkällan 10, Luleå

Trafikbullerberäkning för detaljplan

Maximal ljudnivå vid fasad mot
SV från tågtrafik.

Bilaga

A11

Indata:

Trafikmängder enligt tabell 2 i rapport 713367-A.

Maximal ljudnivå
dB(A) Frifältsvärde

70 <
65 < <=70
60 < <=65
55 < <=60
50 < <=55

<=50

Ritad/Handl:        JÅR
Granskad:           PP
Datum: 2015-10-22

ÅF-Infrastructure AB/Ljud & Vibrationer
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Projekt nr: 713367
Kallkällan 10, Luleå

Trafikbullerberäkning för detaljplan

Maximal ljudnivå vid fasad mot
NO från tågtrafik. 

Bilaga

A12

Indata:

Trafikmängder enligt tabell 2 i rapport 713367-A.

Maximal ljudnivå
dB(A) Frifältsvärde

70 <
65 < <=70
60 < <=65
55 < <=60
50 < <=55

<=50

Ritad/Handl:        JÅR
Granskad:           PP
Datum: 2015-10-22

ÅF-Infrastructure AB/Ljud & Vibrationer
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Stadsbyggnadsförvaltningen

Dnr: SBF 2015/20

Detaljplan för del av Bergviken

del av Kallkällan 10
Luleå kommun          Norrbottens län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2016-02-26

Bakgrund (ev.)
Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 29 januari 2015 (§ 14) att ge Stadsbyggnadsförvaltningen 
i uppdrag att upprätta en detaljplan för del av Bergviken, del av Kallkällan 10.

Detaljplanen har inte föregåtts av något detaljplaneprogram.

Hur samrådet bedrivits
Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för så kallat utökat förfarande (se 
5 kap. 7 §, plan- och bygglagen). För att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och för 
att ge möjlighet till insyn och påverkan ska samråd ske med myndigheter, sakägare och övriga 
berörda enligt 5 kap. 11 §, plan- och bygglagen. 

Ett förslag till detaljplan har visats för samråd under perioden 1 december – 21 december 2015. 
Planhandlingarna har funnits tillgängliga på Luleå kommuns hemsida, på Stadshuset och på 
Stadsbiblioteket. En kungörelse (annons) om planförslaget och samrådet har dels anslagits på 
kommunens anslagstavla och dels införts i lokaltidningarna Norrbottens Kuriren och Norrländ-
ska Socialdemokraten den 27 november 2015.

Information om samrådet och en inbjudan till ett samrådsmöte (där även detaljplanen för Kall-
källan 4 togs upp) skickades dessutom den 30 november 2015 till fastighetsägare inom området 
samt till myndigheter och övriga berörda enligt sändlista. Samrådsmötet om planförslaget an-
nonserades även i lokaltidningarna den 27 november 2015. Mötet hölls den 14 december 2015 i 
Lulebos hyresgästlokal på Lingonstigen 239. 

Förutom tjänstemän från Stadsbyggnadsförvaltningen deltog representanter från Lulebo och 
Arkitekthuset Monarken. Ett 20-tal medborgare deltog på mötet. Frågorna och synpunkterna 
kretsade i huvudsak runt trafikfrågor, varav flera rörde trafiken på Blomgatan-Björkgatan ut-
anför planområdet, och byggnadernas höjd. Flera mötesdeltagare ifrågasatte höjden på de nya 
byggnaderna och menade att det inte stämde överrens med Kallkällans karaktär. 
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De synpunkter som kom upp på mötet överrenstämmer i stort sett med de som kom in som 
skriftliga synpunkter. En del skriftliga synpunkter gäller både detaljplanen för Kallkällan 10 och 
Kallkällan 4. Dessa synpunkter behandlas i båda samrådsredogörelserna.

Samråd har under arbetet med planförslaget även skett kontinuerligt med berörda kommunala 
förvaltningar och bolag. 

Under samrådstiden inkom 15 skrivelser.

Skrivelser utan invändningar har inkommit från:
• Lunet, 2015-12-01
• Försvarsmakten, 2015-12-10
• Skanova, 2015-12-16
• Sjöfartsverket, 2015-12-17

Skrivelser med synpunkter och/eller frågor har inkommit från:
• Länsstyrelsen, 2015-01-11
• Privatperson 1, 2015-12-02
• Lantmäteriet, 2015-12-02
• Trafikverket, 2015-12-07
• Räddningstjänsten, 2015-12-14
• Boende Lingonstigen 101, 2015-12-15
• Hyresgästföreningen Lingonget, 2015-12-21
• Boende Lingonstigen 14, 2015-12-21
• Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-12-21
• Boende på Bergviken, Blomgatan - Björkgatan, 2015-12-21
• Boende Lingonstigen 34, 2015-12-30
Synpunkterna sammanfattas och kommenteras nedan.

Inkomna synpunkter med kommentarer 
Inkomna synpunkter redovisas här i sammanfattad och förkortad form. Synpunkterna i sin hel-
het finns att tillgå på stadsbyggnadsförvaltningen. Länsstyrelsens yttrande bifogas (bilaga 1).

Stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer skrivs med kursiv stil för att tydligt skilja dem från inkomna 
synpunkter.

Myndigheter
Länsstyrelsen
Kommunen anger att flerbostadshusen kan bli uppemot 37 respektive 42 meter höga. Med 
tanke på husens ansenliga höjd är det viktigt att kommunen samråder med berörda inom 
luftfarten, dvs Trafikverket, Försvarsmakten, Luleå airport samt Luftfartsverket för behovet av 
flyghinderanalys.

Länsstyrelsen anser att planområdets topografi kan belysas tydligare. Den illustration på plan-
kartan som redovisar flerbostadshusen i sektion bör exempelvis omfatta ett vidare område än 
bara flerbostadshusen, samt även innehålla uppgifter om markhöjder. Det skulle tydliggöra 
innebörden av planförslagets bestämmelser om högsta tillåtna höjd men även ge en bättre bild 
av markarbetenas omfattning och en eventuell avrinnings/avvattningsproblematik. 
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Kommunen bör även överväga att ta fram en översiktlig geoteknisk- och hydro-
logisk utredning, bland annat med avseende på de senare nämnda aspekterna.

Om kommunen avser att ingå exploateringsavtal så ska det framgå av planbe-
skrivningen. Avtalets huvudsakliga innehåll samt vilka konsekvenser avtalet får 
för genomförandet ska också framkomma.

Prövningsgrunderna i 11 kap. 10 § PBL

Länsstyrelsen har inte några invändningar mot planförslaget som skulle kunna 
leda till att beslutet att anta detaljplanen behöver prövas enligt bestämmelserna i 
11 kap. 10 § plan- och bygglagen.

Kommentarer:

Försvarsmakten ansvarar för att säkerställa hinderfriheten för både den militära och civila 
trafiken vid Luleå flygplats och har inget att erinra i ärendet. Planområdet ligger inom 
sammanhållen bebyggelse där gränsen för uppförande av byggnader och föremål är 45 m 
innan hindersfriheten behöver utredas. Efter samrådstiden har kontakt tagits med Sweda-
via angående den civila verksamheten på Luleå Airport. De kommer också att få planen 
som remiss vid granskningsskedet.

En geoteknisk utredning har genomförts i området inför projektering. Utredningen indi-
kerar inte någon avrinnings/avvattningsproblematik varför stadsbyggnadsförvaltningen 
bedömer att inga ytterligare utredningar behöver göras. Till granskningsskedet har 
planbeskrivningen dock kompletterats med information från den geotekniska utredningen 
under rubriken ”Geotekniska och hydrologiska förhållanden” på s. 7-8 samt mer informa-
tion om hur man avser omhänderta dagvatten. Planbeskrivningen kompletteras också med 
enklare sektioner för att tydliggöra innebörden av detaljplanen och belysa topografin i 
området.

Kommunen avser inte att ingå exploateringsavtal för detaljplanen. Detaljplanearbetet 
regleras genom planavtal. Detta förtydligas i planbeskrivningen. 

Lantmäteriet 
Enligt planens samrådshandlingar, daterade 2015-11-30, framgår det att detaljpla-
nearbetet regleras genom avtal. Om det är ett exploateringsavtal som avses ska 
avtalets huvudsakliga innehåll och konsekvenserna av att planen helt eller delvis 
genomförs med stöd av ett sådant avtal redovisas i planbeskrivningen enligt 
PBL (2014:990). Redovisning av fastighetsbeteckningar i plankartan är bristfällig. 
Lantmäteriet lyfter frågan om åtkomst till ny transformatorstation bör regleras 
i planen och att planbeskrivningen bör kompletteras med fastigheten Bergviken 
5:10 under markägoförhållanden. Vidare kan det förtydligas att planen medför 
ombildning av de befintliga fastigheterna Kallkällan 10 och Bergviken 5:10.

Kommentarer: 
Kommunen avser inte att ingå exploateringsavtal för detaljplanen. Detaljplanearbetet 
regleras genom planavtal. Detta har förtydligats i planbeskrivningen till kommande 
granskningsskede. Fastighetsbeteckningarna förtydligas i plankartan och planbeskriv-
ningen. Åtkomst till ny transformatorstation säkras genom att marken framför byggna-
den blir prickmark vilket innebär att marken inte får förses med byggnad. 
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Trafikverket
Trafikverket har inget att erinra mot planförslaget. Däremot ska följande beaktas:

Planen ligger inom MSA-ytan för Luleå Airport och om byggnader i planen har 
en ansenlig höjd ska samråd tas med flygplatsen. Uppförande av byggnader eller 
andra föremål högre än 20 meter kan påverka luftfarten. Det krävs en lokalise-
ringsbedömning av luftfartsverket. 

Kommentarer: 
För kommentar ang. flyghinder. Se kommentar till Länsstyrelsen ovan. 

Kommunala förvaltningar och bolag
Räddningstjänsten
Räddningstjänsten tycker det är bra att det framgår av planen att räddningstjäns-
ten inte utgör alternativ utrymningsväg pga dess höjd.

Markbrandposter behöver finnas i området med max 150 meter mellan brand-
posterna och dimensionering av vattenflödet enligt Svenskt vattens riktlinjer VAV 
P 83.

Kommentarer: 
Stadsbyggnadsförvaltningen utreder frågan om markbrandposter i området. Det går inte 
att reglera i detaljplanen varför synpunkten inte föranleder någon planändring.

Övriga   
Miljö- och byggnadsnämnden

Tillgänglighet
Miljö- och byggnadsförvaltningen önskar få med mer text om tillgänglighet i 
planbeskrivningen, se Miljö- och byggnadsnämndens synpunkt i bilaga 2. 

Cykelväg

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått veta att det finns en upptrampad/upp-
cyklad genväg från Lingonstigen vid första infarten till parkeringen och ner till 
stigen som leder mot Porsön. Önskemål finns om att man ska göra en anslutning 
till stigen från vägen.

Kommentarer: 
Planbeskrivningens främsta syfte är att förklara detaljplanen och dess innebörd och kon-
sekvenser. Texten om tillgänglighet i planbeskrivningen är en förkortad version av den 
text som tjänstemän på bygg- och miljöförvaltningen önskar få med i planbeskrivningen. 
Stadsbyggnadsförvaltningen, sektion plan, kommer att se över hur vi kan hantera frågan 
framöver i planbeskrivningen men synpunkten föranleder ingen ändring i nuläget.

Angående cykelväg och möjligheten att göra en anslutning från vägen till stig. Se svar i 
kommentarer till inkommen synpunkt nedan (Privatperson 1).

Privatperson 1
Personen vill påpeka den absoluta vikten av först och främst allmänhetens tillträ-
de och även sekundärt en förenkling av tillträdet till den gång- och cykeltunnel 
som ligger under Klintvägen. Personen menar att rörelsen mellan Klintbackens 
studentbostäder och Kallkällan via gångtunneln under Klintvägen och de befint-
liga stigar som finns skulle försvåras i och med förslaget till detaljplan. 
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I synpunkten föreslås att detaljplanen säkerställer en grusväg, fri från byggnader, 
i den kortaste sträckningen mot Kallkällans centrum (Ica) från tunneln upp mot 
vägen mellan parkeringshusen och de nya punkthusen. Föreslår vidare åtgärder 
med en direkt väg från studentbostäderna på Klintvägen till tunneln, som idag 
enbart nås visa en gräsmatta. 

Kommentarer 

Stadsbyggnadsförvaltningen instämmer med att kopplingen mellan bebyggelsen på Klint-
backen och Kallkällan är viktig att bevara och utveckla. Tunneln under Klintvägen och 
anslutningar till den har diskuterats och stadsbyggnadsförvaltningen kommer framöver 
att ta ett helhetsgrepp  kring hur man kan förbättra och utveckla kopplingen för gående 
och cyklister mellan områdena. Kommunen har dock inte för avsikt att göra ovan nämnda 
stig till allmän gång- och cykelväg. Dels ligger stigen på privat mark och dels klarar den 
inte kraven på tillgänglighet. 

Möjliga kopplingar mot befintligt motionsspår i skogen har lyfts under planarbetet.  
Lulebo har för avsikt att iordningsställa passager för att kunna ta sig från Kallkällan till 
omkringliggande skogsområde. En del stigar kommer försvinna till följd av byggnatioerna 
i området men Lulebo bedömer att den utpekade stigen med största sannolikhet kommer 
att ligga kvar oförändrad.

I detaljplanen föreslås att en del av Lulebos mark, som omfattar befintligt motionsspår ge-
nom skogen, övergår till kommunen. Detta för att säkerställa att motionsspåret kan ligga 
kvar vilket öppnar upp för möjligheter att utveckla passagerna i området.

Synpunkten är vidarebefordrad till Lulebo samt till Stadsbyggnadsförvaltningens sektion 
Landskap- och trafik. Synpunkten föranleder inga ändringar i detaljplanen.

Boende, Lingonstigen 101
Personen kommer få de nya husen mitt emot sin lägenhet. Önskar att de träd som 
finns på gräsmattan utanför fönstren får vara kvar och gärna att fler träd plante-
ras för att förhindra för mycket insyn.

Kommentarer

Lulebo har inte för avsikt att ta ned några träd utanför befintliga flerbostadshus. Eventu-
ell plantering av nya träd regleras inte i detaljplan. Synpunkten och frågan är vidarebe-
fordrad till Lulebo men föranleder inga ändringar i detaljplanen. 

Hyresgästföreningen Lingonet på Kallkällan
Hyresgästföreningen anser att trafiksituationen besvärlig för de som bor på Ling-
onstigen. Bland annat är utfarten från Lingonstigen svår för biltrafik och gående-
till busshållplats på grund av den stora ström av bilar som trafikerar till och från 
Klintbacken. En ökad trafik under byggtiden på Lingonstigen kan ej accepteras 
och måste lösas med andra anslutningar tillplanområdena än Lingonstigen. 

Hyresgästföreningen föreslår att trafiken under byggtiden trafikeras via Porsön 
och Klintbacken för att undvika störningar och kapacitetsproblem på Lingonsti-
gen.
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Kommentarer:

Detaljplanen reglerar hur marken får användas och det är inte möjligt att reglera  vilka 
vägar tillfällig byggtrafik kan ta. Det kan finnas alternativ till trafikmatning under bygg-
tiden men det går inte att säkerställa i detta skede eftersom det bland annat kan krävas 
tillstånd för att få nyttja andra vägar. Ökad trafik ses dock som tillfällig störning och 
regleras inte i detaljplanen. Synpunkten och frågan är vidarebefordrad till Lulebo men 
föranleder inga ändringar i detaljplanen. 

Boende, Lingonstigen 14
Motsätter sig i sin skrivelse planförslaget. Anser att det är olämpligt att bygga 
höghus i ett område som består av trevåningshus och att det kommer bli svårt för 
befintliga boende att ta sig till och från området eftersom attt vägnätet till områ-
det redan idag är överbelastat. 

I yttrandet finns även synpunkter på planförslaget för Kallkällan 4.

Kommentarer:

Översiktsplanen pekar ut Bergviken och Kallkällan som ett område möjligt för förtätning. 
Förtätning innebär för det mesta förändringar i befintliga boendemiljöer och det är alltid 
känsligt att gå in i sådana miljöer och ett flertal aväganden måste göras.

Den föreslagna bebyggelsen med två höga punkthus kommer att avvika i skala och typo-
logi från den befintliga bebyggelsen som i huvudsak utgörs av lamellhus i tre våningar. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har dock gjort bedömningen att den föreslagna exploate-
ringen är lämplig på platsen. Planområdets lokalisering i utkanten av bostadsområdet 
är bland annat gynnsamt för högre hus eftersom att de inte kommer att skugga några 
befintliga bostadshus eller gårdar. 

Den föreslagna bebyggelsen på Kallkällan 10 bedöms innebära ett tillskott på ca 300 
fordonsrörelser per dygn. Ökningen i sig bedöms inte vara marginell men med hänsyn 
till att parkeringar för de nya husen är lokaliserade vid infarten till området nära de nya 
husen så medför de inga större störningar i området.

Under planarbetet har trafiken på mätts på Klintvägen och Lingonstigen. Trafiken på 
Klintvägen har under 2015 uppmätts till ca 2600 bilar/dygn varav ca 1200 bilar åker 
till- och från Kallkällan via Klintbacken. Trafiken som återstår från Klintbacken bedöms 
inte vara så stor mängd att det föranleder kapacitetsbrist vid trevägskorsningen mellan 
Klintvägen och Lingonstigen. Trafiksituationer är i allmänhet alltid något mer ansträngd 
under vissa tider på dygnet, främst vardagaar på morgon och eftermiddag, med avseende 
på de tider människor färdas mest till jobb eller andra sysslor. 

Sammantaget har stadsbyggnadsförvaltningen gjort bedömningen att den föreslagna 
platsen är lämplig för den exploatering som föreslås i detaljplanen. I planbeskrivningen 
har trafiksituationen belysts ytterligare för att tydligare redogöra för konsekvenser av 
planens genomförande. Planbeskrivningen har också förtydligats något kring påverkan på 
stadsbild.  I övrigt föranleder synpunkten ingen ändring av detaljplanen.

De synpunkter i yttrandet som berör detaljplanen för Kallkällan 4 har behandlats i sam-
rådsredogörelsen för den planen (Dr. nr SBF 2015/18).
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Boende, Lingonstigen 34
Motsätter sig i sin skrivelse planförslaget. Anser att höghus är olämpligt på Kall-
källan på grund av att de inte harmoniserar med övrig bebyggelse i tre våningar. 
Vill att Kallkällan ska förbli ett låghusområde och att eventuell ny bebyggelse  
ska harmonisera med omgivningen; dvs vara ungefär lika höga som omgivande 
bebyggelse.

Kommentarer:

Stadsbyggnadsförvaltningen har gjort bedömningen att den föreslagna platsen är lämp-
lig för den exploatering som föreslås i detaljplanen. Se svar i kommentar till inkommen 
synpunkt ovan.

Boende, Blomgatan/Björkgatan
Boende på Blomgatan och Björkgatan anser att man idag har problem med den 
intensiva trafiksituationen på Blomgatan-Björkgatan. Gatan är bred och inleder 
till intensiv och olaglig trafikhastighet. Den saknar också trottoarer för gång-
cykel-barnvagnar. Anser att trafikmiljön är farlig och skapar ett miljö- och sä-
kerhetsproblem för boende längs gatorna. Upplever dagens situation som ett 
problem som kommer förvärras på grund av ökad byggnation på Lingonstigen. 
Begär en att miljökonsekvensbeskrivning görs för planerna på Kallkällan. Före-
slår därefter rad åtgärder för Björkgatan-Blomgatan för att minska hastigheter 
och andel trafik.

Kommentarer:

Stadsbyggnadsförvaltningen är medveten om trafikmiljön på Blomgatan/Björkgatan 
och Stadsbyggnadsförvaltningens sektion för landskap och trafik arbetar med att ta fram 
åtgärder nya utformningar av gatorna. Flera åtgärder kommer att ske under 2017. Syn-
punkten vidarebefordras till sektionen för Landskap och trafik.

Den föreslagna bebyggelsen på Kallkällan 10 bedöms generera ca 300 fordonsrörelser 
fördelat över dygnet. Detaljplanen för Kallkällan 4, bedöms bidra till ca 75 fordonsröelser/
dygn. 

En del av bilisterna kommer åka till och från området via Klintvägen och Björkgatan/
Blomgatan men stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att de flesta bilister kommer att 
åka till och från området via Hummervägen eller Gammelstadsvägen. Med hänsyn till de 
planerade åtgärder som planeras för Blomgatan/Björkgatan som bland annat ska inne-
bära bättre framkomlighet för gående och cyklister och sämre framkomlighet för bilister är 
syftet att genomfartstrafiken och hastigheterna genom området kommer minska.  
Ökningen är inte marginell men bedöms inte vara så stor att det leder till orimliga tra-
fikökningar på omkringliggande vägar eller bidra till mer buller eftersom att det i princip 
krävs en fördubbling av befintlig trafikmängd för att ge väsentligt bullerutslag.

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att föreslagen exploaetering är rimlig med avseende 
på rådande trafiksituation före och efter planens genomförande, därför föranleder syn-
punkten ingen ändring av detaljplanen. Planbeskrivningen har däremot kompletterats 
med ytterligare information om planens konsekvenser under rubriken ”Buller och andra 
störningar” på sida 16. Behovet av en miljökonsekvensbeskrivning har bedömts i samråd 
med länsstyrelsen i en så kallad behovsbedömning. Bedömning var att planen inte inne-
bär någon risk för betydande miljöpåverkan och att det därför inte ska göras en miljökon-
sekvensbeskrivning.
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Ställningstagande och förändringar
Med anledning av inkomna synpunkter görs följande förändringar i detaljplanen: 

• Planbeskrivningen har kompletterats med information från den geotek- 
 niska och hydrologiska utredningen tillsammans med sektioner som redo- 
 visar byggnader och omkringliggande mark.
• I plankartan har mark framför användingen ”E1” - Transformatorstation  
 prickats för att möjliggöra att ett servitut kan bildas för säkra infartsväg  
 till  den nya transformatorstationen
• I plankartan har fastighetsbeteckningarna förtydligats samt även i planbe- 
 skrivningen i enlighet med Lantmäteriets synpunkter.
• Planbeskrivningen har komletterats med text angående trafik och stads- 
 bild under huvudrubriken ”Miljökonsekvenser”.  

Därutöver har även förändringar gjorts av redaktionell karaktär.

Kvarstående synpunkter  
Följande skriftliga synpunkter har inte blivit tillgodosedda, dvs. har inte föranlett 
någon ändring i detaljplanen. Stadsbyggnadsförvaltningens motivering anges i 
kommentarerna till synpunkterna ovan:

• Länsstyrelsen, 2015-01-11
• Privatperson 1, 2015-12-02
• Räddningstjänsten, 2015-12-14
• Boende Lingonstigen 101, 2015-12-15
• Hyresgästföreningen Lingonet, 2015-12-21
• Boende Lingonstigen 14, 2015-12-21
• Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-12-21
• Boende Lingonstigen 34, 2015-12-30
• Boende på Bergviken, Blomgatan - Björkgatan, 2015-12-21 
 

Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering 2016-02-26

AnneLie Granljung    Karin Geijer  
Planchef     Planarkitekt

Bilaga 1 Länsstyrelsens yttrande
Bilaga 2 Miljö- och byggnadsnämndens yttrande
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Stadsbyggnadsförvaltningen

Dnr: SBF 2015/20

Detaljplan för del av Bergviken, 
del av Kallkällan 10

Luleå kommun          Norrbottens län

GRANSKNINGSUTLÅTANDE

Bakgrund (ev.)
Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 29 januari 2015 (§ 13) att ge Stadsbyggnadsförvaltningen 
i uppdrag att upprätta en detaljplan för del av Bergviken, del av Kallkällan 10.

Det förslag till detaljplan som upprättats har varit föremål för samråd. Resultatet av detta sam-
råd redovisas i en samrådsredogörelse daterad 2016-02-26. Förslaget till detaljplan har bearbe-
tats efter samrådet (se samrådsredogörelsen).

Hur samrådet bedrivits
Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för så kallat utökat förfarande (se 5 
kap. 7 §, plan- och bygglagen). 

Det bearbetade förslaget till detaljplan har visats för granskning under perioden 29 februari 
2016  – 20 mars 2016. Planhandlingarna har funnits tillgängliga på Luleå kommuns hemsida, på 
Stadshuset och på Stadsbiblioteket. En kungörelse om granskningen har dels anslagits på kom-
munens anslagstavla, och dels införts i lokaltidningarna Norrbottens Kuriren och Norrländska 
Socialdemokraten den 26 februari 2016. Information om granskning har skickats till fastighetsä-
gare, länsstyrelsen och övriga berörda enligt sändlista den 26 februari 2016 (se 5 kap. 20 §, plan- 
och bygglagen).

Under granskningstiden inkom 7 skrivelser. 

Skrivelser utan invändningar har inkommit från:
• Trafikverket, 2016-03-01
• Stadsberget Luleå AB,  2016-02-29
• Lantmäteriet, 2016-03-11
• Försvarsmakten, 2016-03-14
• Länsstyrelsen, 2016-03-22
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Skrivelser med synpunkter och/eller frågor har inkommit från:
• Fritidsförvaltningen, 2016-03-04 
• Miljö- och byggnadsnämnden, 2016-03-21
Synpunkterna sammanfattas och kommenteras nedan.

Inkomna synpunkter med kommentarer 
Inkomna synpunkter redovisas här i sammanfattad och förkortad form. Synpunkterna i sin hel-
het finns att tillgå på stadsbyggnadsförvaltningen. Länsstyrelsens yttrande redovisas i bilaga 1.

Stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer skrivs med kursiv stil för att tydligt skilja dem från inkomna 
synpunkter.

Myndigheter
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har inga synpunkter enligt 5 kap. 22 § PBL.

Prövningsgrunderna i 11 kap. 10 § PBL 
Länsstyrelsen har inte sådana invändningar mot planförslaget som skulle kunna leda till att 
beslutet att anta detaljplanen behöver prövas enligt bestämmelserna i 11 kap. 10 § plan- och 
bygglagen.

Kommentar: Noteras.

Kommunala förvaltningar och bolag
Fritidsförvaltningen
Fritidsförvaltningen anser att det är viktigt att motionsstigarna binds samman och att anslut-
ningsvägar från ny bebyggelse kopplas samman till dessa motionsstigar.

Kommentar: Den del av motionsstigen som idag ligger på Lulebos fastighet kan överföras till Luleå kom-
muns fastighet och därigenom bli allmän platsmark. Kommunen har då rådighet över fortsatt utveckling 
i området vad gäller nya eller förändrade kopplingar mot Mjölkuddsberget och de bostäder som ligger på 
andra sidan Klintvägen. Några av de naturliga stigarna kommer dock att försvinna i och med att Lule-
bos fastighet exploateras och några kommer att kunna ligga kvar. Stadsbyggnadsförvaltningen kommer 
inte iordningställa allmänna gång- eller cykelvägar på kvartersmark varför detta heller inte är föreslaget 
i detaljplanen. Lulebo har dock för avsikt att i ordningsställa passager för att möjliggöra kopplingar mot 
befintliga motionsspår i skogen. Synpunkten föranleder ingen ändring av detaljplan.

Övriga    
Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnde har följande synpunkter på rubricerad detaljplan, stadsbyggnads-
förvaltningens kommentarer följer efter varje stycke/rubrik.

Tillgänglighet

Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att texten om tillgänglighet är förkortad för mycket och 
vill ha med ytterligare text i planbeskrivningen angivet i yttrandet.

Kommentar: Frågor om tillgänglighet är viktiga för vårt framtida byggande, men de lagar som reglerar 
vad en detaljplan får styra eller reglera är kraftigt begränsat. Planbeskrivningens främsta syfte är att 
förklara detaljplanen och dess innebörd och konsekvenser. 
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Texten om tillgänglighet i planbeskrivningen är en förkortad version av den text som 
tjänstemän på bygg- och miljöförvaltningen önskar få med i planbeskrivningen. För lång 
text i informativt syfte riskerar att inte läsas. Stadsbyggnadsförvaltningen kommer att se 
över på vilket sätt vi kan hantera frågan i planbeskrivningen bättre framöver men syn-
punkten föranleder ingen ändring i nuläget.

Parkering

Enligt den nya parkeringsnormen ska man inom zon 2 (som Kallkällan räknas 
till) tillhandahålla 9 bilplatser/1000 m2 BTA. För en area på 11400 m2 innebär det 
103 st parkeringsplatser för bil, vilket ska visas i bygglovsansökan. Enligt samma 
parkeringsnorm ska man för flerbostadshus tillhandahåla 25 cykelplatser/1000m2 

BTA, vilket innebär 285 cykelplatser för denna detaljplan och ska visas i 
bygglovsskedet.

Kommentar: Under planarbetet har den nya parkeringsnormen tillämpats och exploate-
rören har redovisat att man klarar antalet parkeringsplatser. Det är dock viktigt att ha i 
åtanke att det rör sig om små lägenheter vilket innebär ett lägre bilinnehav än för större 
lägenheter. T. ex så är parkeringstalet hälften så lågt för studentbostäder i den nya parke-
ringsnormen. Genom att inte ha fler parkeringsplatser än nödvändigt kan marken nyttjas 
för bättre användning än parkering samt att bil inte används i onödan. 

Bygglov

Vill att Stadsbyggnadsförvaltningen även beskriver vad som gäller när träd verk-
ligen måste fällas på grund av ålder eller kvalitet, ska man ställa krav på åter-
plantering till exempel.

Kommentar: De träd som anses bevarande- och skyddsvärda inom och i anslutning till 
fastigheten är de äldre tallar som växer i skogen och i anslutning till motionsspåret. Att 
återplantera tall eller andra träslag bedöms inte bidra till att karaktären i området bevaras 
varför det inte ställts krav på t. ex återplantering. Ingreppen i skogen begränsas genom 
att exploatering endast sker på kvartersmark.

Energi och uppvärmning

Vill att planbeskrivningen ska kompletteras med text om kommunens intentioner 
om hållbar energianvändning och Borgmästaravtalet.

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen instämmer med Miljö- och byggnadsnämndens 
yttrande kring energi och uppvärmning och vikten av miljömässigt byggande. Från och 
med årsskiftet 2015 får kommunen dock inte ställa andra tekniska egenskapskrav på bygg-
nadsverk än de som gäller enligt 8 kap 4 § PBL. Om sådana krav ställs ändå är de utan 
verkan. Utökade krav måste i så fall hanteras via ägardirektiv till kommunala bostadsbo-
lag eller via exploateringsavtal till andra exploatörer inom gränserna för vad de styrin-
strumenten kan hantera. Stadsbyggnadsförvaltningen ska se över hur frågan kan han-
teras i detaljplaneskedet framöver men synpunkten föranleder i dagsläget ingen ändring 
av detaljplanen. Flerbostadshusen på Kallkällan 10 ska dock anslutas till fjärrvärmenätet 
vilket finns återgivet i planbeskrivningen sedan tidigare. 
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Ställningstagande och förändringar
Utöver ändringar av redaktionell karaktär görs inga förändringar i detaljplanen.

Förändringarna bedöms därför inte vara så väsentliga att kommunen måste låta 
granska det ändrade förslaget på nytt  innan detaljplanen kan antas (5 kap. 25 §, 
plan- och bygglagen).

Kvarstående synpunkter  
Följande skriftliga synpunkter har inte blivit tillgodosedda, dvs. har inte föranlett 
någon ändring i detaljplanen. Stadsbyggnadsförvaltningens motivering anges i 
kommentarerna till synpunkterna ovan. 

• Fritidsförvaltningen, 2016-03-04 
• Miljö- och byggnadsnämnden, 2016-03-21

Kvarstående synpunkter som inte blivit tillgodosedda finns också angivna i sam-
rådsredogörelsen för ärendet.

Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering 2016-03

AnneLie Granljung    Karin Geijer  
Planchef     Planarkitekt

    

Bilaga 1 Länsstyrelsens yttrande
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2016-04-28

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 100

Detaljplan för del av Bergviken, Norra Klintbacken etapp 3
Ärendenr 2015/1617-214

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen för 
del av Bergviken, Norra Klintbacken etapp 3.

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden rekommendera 
kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för del Bergviken, Norra 
Klintbacken etapp 3. Arbetsutskottet föreslår bifall till förvaltningens förslag.

Kommunstyrelsen beslutade den 9 november 2015 (§ 234) att ge Rikshem 
markanvisning för del av de kommunalt ägda fastigheterna Bergviken 5:10 
och Yttervik 17:32. I och med mark¬anvisningen fick 
Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för del av 
Bergviken, Norra Klintbacken etapp 3.

Planområdet är beläget ca 2,5 km norr om Luleå centrum och ligger i 
anslutning till studentbostäderna på Norra Klintbacken.

Planens syfte är att det ska kunna byggas två punkthus om sju våningar med 
sammanlagt ungefär 100 lägenheter. Planområdet är idag obebyggt och utgörs 
av ett skogsparti. Planförslaget avviker från översiktsplanens 
områdesrekommendationer.

Då detaljplanen innebär ett avsteg från översiktsplanen handläggs den enligt 
plan- och bygglagens regler för utökat förfarande. Detta avsteg innebär ett 
principiellt beslut som innebär att Stadsbyggnadsförvaltningen i samråd med 
Samhällsutvecklingskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar planen.

Beskrivning av ärendet
Planens syfte är att möjliggöra byggandet av två punkthus om sju våningar på 
mark som idag är obebyggd. Området avgränsas i väst av ett motionsspår vid 
Mjölkuddsbergets östra fot och i väst av den bussgata som förbinder 
Klintbacken med Yttervikens industriområde. 

Detaljplanen möjliggör förutom bostadsbebyggelsen anläggning av parkering 
på mark samt carport norr om bostadshusen och dess gårdar. Uteplatser och 
friytor för lek och rekreation kan anläggas runt bostadshusen, utöver detta 
kan cykelgarage och avfallshus byggas i bostadshusens närhet. 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2016-04-28

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

I planarbetet har en av utgångspunkterna varit att det motionspår på 
Mjölkuddsberget som går strax väster om planområdets gräns ska kunna ligga 
kvar i samma läge.

Trots att området ingår i utredningsområdet för ett eventuellt naturreservat på 
Mjölkuddsberget har Stadsbyggnadsförvaltningen i samråd med 
Samhällsutvecklingskontoret gjort bedömningen att området är möjligt att 
planlägga för bostäder. Detta grundar sig i att planområdet i sig inte bedöms ha 
några större natur- eller rekreationsvärden, något som kom fram i en översiktlig 
inventering av området som gjordes 2013 av kommunekologen och tjänstemän på 
dåvarande stadsbyggnadskontoret och tekniska kontoret. 

Allt sammantaget så bedöms ett genomförande av detaljplanen inte motverka 
översiktsplanens intentioner eller påverka de värden som kan komma att skyddas 
av ett eventuellt naturreservat på Mjölkuddsberget.

Under samråd och granskningar har invändingar mot planområdets lämplighet 
för bebyggelse inkommit från Stadsberget AB och en privatperson boende på 
Västra Varvsgatan. Länsstyrelsen har inga erinringar mot planförslaget. 

Sammanträdet
Markus Aarflot (MP) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till arbetsutskottets 
förslag och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget.

Beslutsunderlag
 Beslutsförslag 2016-03-30,
 Plankarta (bilaga)
 Planbeskrivning (bilaga)
 Samrådsredogörelse (bilaga)
 Granskningsredogörelse (bilaga)
 Förutsättningar för dagvattenhantering (bilaga)
 Bullerutredning Klintbacken (bilaga)
 Markteknisk undersökningsrapport (bilaga)

Beslutet skickas till
Sändlista enl. SBF 2015/1617
Kommunfullmäktige
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Dnr: SBF 2015/1617

Björkskatafjärden

Kallkällan

PL  xxx

Planbeskrivning
Detaljplan för del av Bergviken

Norra Klintbacken etapp 3    
Luleå kommun          Norrbottens län

ANTAGANDEHANDLING

 2016-03-29

Stadsbyggnadsförvaltningen
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Planens syfte och huvuddrag

Kommunstyrelsen beslutade den 9 november 2015 (§ 234) att ge Rikshem markanvisning för 
del av de kommunalt ägda fastigheterna Bergviken 5:10 och Yttervik 17:32. I och med mark-
anvisningen fick Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för del av 
Bergviken, Norra Klintbacken etapp 3. 

Planens syfte är att möjliggöra byggandet av två punkthus om sju våningar på mark som 
idag är obebyggd. Området avgränsas i väst av ett motionsspår vid Mjölkuddsbergets östra 
fot och i väst av den bussgata som förbinder Klintbacken med Yttervikens industriområde. 
Detaljplanen möjligör förutom bostadsbebyggelsen anläggning av parkering på mark samt 
carport norr om bostadshusen och dess gårdar. Uteplatser och friytor för lek och rekreation 
kan anläggas runt bostadshusen, utöver detta kan cykelgarage och avfallshus byggas i bo-
stadshusens närhet. Bostadshusen och komplementbyggnadernas placering regleras genom 
planbestämmelserna prickad mark samt korsmarkerad mark. Prickad mark innebär att mar-
ken ej får förses med byggnad. Korsmarkerad mark innebär att marken endast får bebyggas 
med komplementbyggnader.

Bussgatan som ligger närmast den planerade bebyggelsen måste omvandlas till lokalgata för 
att möjligöra angöring med bil till de nya bostäderna, och ingår därför också i planen. 

Planområdet är idag kommunalt ägt och planlagt som allmän platsmark. Planens genomför-
ande innebär att marken övergår i Rikshems ägo och övergår till kvartersmark. 

Planförfarande och tidplan för planarbetet
Planarbetet bedrivs enligt reglerna för utökat förfarande, Plan- och bygglagen 2014:900. Plan-
arbetet påbörjades under hösten 2015. Enligt en preliminär tidplan beräknas detaljplanen för 
samråd och granskning under första kvartalet 2016. Detaljplanen kan då antas under andra 
kvartalet 2016.

Handlingar
Detaljplanen
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser. Plankartan och planbestämmelserna 
är juridiskt bindande.

Övriga planhandlingar 
• Planbeskrivning (denna handling)

• Illustrationskarta (se plankartan) 

• Grundkarta

• Samrådsredogörelse

• Fastighetsägarförteckning

Planbeskrivningen och illustrationskartan utgör komplement till plankartan och planbestäm-
melserna, men saknar egen rättsverkan.

Utredningar
• Förutsättningar för dagvattenhantering (Ramböll 2015-12-11)
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• Geoteknik - Markteknisk undersökningsrapport (Ramböll 2015-12-17)

• Bullerutredning (Ramböll 2015-12-21)

Plandata
Lägesbestämmning
Planområdet är beläget i stadsdelen Bergviken ca 2,5 km norr om Luleå Centrum. Planområ-
det är ca 5600 m2 stort.

Markägoförhållanden
Planområdet utgörs av del av två fastigheter, Bergviken 5:10 och Yttervik 17:32. Dessa ägs i 
sin helhet av Luleå Kommun.

Tidigare ställningstaganden
Planer

Översiktsplan
Planområdet omfattas av områdesrekommendationer för Bergviken i Luleå kommuns över-
siktsplan, antagen i maj 2013. I översiktsplanen pekas Mjölkuddsberget utredningsområde för 
naturreservat. Planområdet som ligger vid Mjölkuddsbergets sydöstra fot ingår i detta utred-
ningsområde. Planförslaget följer därmed inte översiktsplanen.

Kommunekologens bedömning var att växtligheten sydväst om planområdet (och motions-
spåret) är påverkat av skogsbruksåtgärder är därför inte särskilt variationsrik när det gäller 
struktur och innehåll, Den är likåldrig och huvudsakligen enskiktad och ganska gles. Många 
av tallarna är dock relativt gamla, bedömda till ca 150 år, och är därmed inte oväsentliga för 

Planområdet och dess omgivningar.

Bussgata

Planområdet

Mjölkuddsberget

Björkskatafjärden

Kallkällan
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biologisk mångfald.  På några decenniers sikt bedöms det finnas goda förutsättningar att vär-
det ökar då de kommer att utvecklas till ett komplement till hällmarkstallskogen högre upp 
på berget.

Planområdet är fuktigare än området väster om motionspåret med örtinslag i fältskiktet. 
Trädskiktet utgörs av en blandning av barr- och lövträd som är gallrad och likriktad. Planom-
rådet bedöms därför sakna specifika naturvärden. Detta medför att trots att området ingår i 
utredningsområdet för ett eventuellt naturreservat på Mjölkuddsberget har Stadsbyggnads-
förvaltningen gjort bedömningen att området är möjligt att planlägga för bostäder. Detta 
grundar sig i att planområdet i sig inte bedöms ha några större natur- eller rekreationsvärden, 
något som kom fram i en översiktlig inventering av området som gjordes 2013 av kommune-
kologen och tjänstemän på dåvarande stadsbyggnadskontoret och tekniska kontoret. 

Allt sammantaget så bedöms ett genomförande av detaljplanen inte motverka översiktspla-
nens intentioner eller påverka de värden som kan komma att skyddas av ett eventuellt natur-
reservat på Mjölkuddsberget. 

 Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser
Planen berör eller tangerar områden med gällande planer enligt nedan:  
Nr Namn Laga kraft Lantmäteriet
A 269 Yttervikens industriområde, Östra delen 1967-11-13

PL 141 Bussgata (Ytterviksvägen - Klintbacken 1994-10-28
PL 377 Studentbostäder, Norra Klintbacken etapp 2 2012-04-27

Av dessa planer berörs i huvudsak A269 och PL141. Planområdet är i A269 planlagt som na-
turmark och i PL141 som bussgata.

Riksintressen
Planområdet ligger inom riksintresset Norrbottens kust och skärgård. Planen bedöms inte 
påverka riksintresset då planområdet ligger inom Luleå tätort och är en komplettering av 
befintlig bebyggelse.

Planområdet omfattas även riksintresse för totalförsvaret (MB 3:9 §) med avseende på att 
området ligger inom stoppområde för höga objekt. Planområdet ligger inom sammanhållen 
bebyggelse vilket innebär att som högt objekt räknas objekt högre än 45m. Detaljplanen reg-
lerar byggnadshöjder genom högsta nock- och totalhöjd i meter över angiven nollplan. Med 
hänsyn till markhöjderna i området så möjliggör planen inte byggnader högre än 45 meter 
varför planen inte bedöms strida mot riksintresset.

Strandskydd
Planområdets västra del innefattas av strandskydd i en remsa som är mellan 5 och 40 me-
ter bred, med det smalaste området i norr och det bredaste i söder. Planförslaget innebär att 
strandskyddet upphävs inom hela planområdet. En stor del av det strandskyddsområde som 
upphävs är redan i anspråktaget av bussgatan. Den i planen föreslagna kvartersmarken är av-
skuren från strandområdet av samma bussgata. Planområdet ligger också i direkt anslutning 
till befintlig bebyggelse med flerbostadshus. Med detta som motivering åberopas 7 kap. 18 § 
c 2 p. miljöbalken, d.v.s. att området är genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller 
annan exploatering väl avskilt från området närmast strandlinjen.
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Bedömning om risk för betydande miljöpåverkan

När en detaljplan upprättas ska kommunen alltid göra en bedömning av vilken miljöpå-
verkan planens genomförande kan medföra. Om kommunens bedömning leder fram till att 
planens genomförande kan antas få en betydande miljöpåverkan ska kommunen göra en 
miljöbedömning av planen, vilket bl.a. innefattar upprättande av en miljökonsekvensbeskriv-
ning.

Kommunen har tagit ställning till att detaljplanen inte innebär risk för betydande miljöpå-
verkan eller för människors hälsa och säkerhet varför en miljökonsekvensbeskrivning inte 
upprättas i samband med detaljplanen. Samråd om behovsbedömningen har skett med Läns-
styrelsen som delar kommunens bedömning om att detaljplanens genomförande inte kan 
antas innebära betydande miljöpåverkan.

Förutsättningar och förändringar
Huvudfrågan
Rikshem AB har sökt och anhållit markanvisning, och därmed också en planändring, för att 
bygga två punkthus med hyresrätter på Klintbacken.

Natur

Landskap och vegetation
Planområdet ligger vid Mjölkuddsbergets östra fot och avgränsas i öster av en bussgata.  
Planområdet består idag av lövskog. Igenom planområdet går en anslutning till den landhöj-
ningsstig som går upp för Mjölkuddsberget. 

Vid exploatering kommer stora delar av området att fyllas upp till en höjd på mellan +3,6 
meter och +4,5 meter och därmed ligga i nivå, eller högre än bussgatan. Utfyllnaden och 
exploateringen kommer att innebära att i stort sett all befintlig vegetation inom planområdet 
kommer att avverkas. 

I sydvästra delen av planområdet finns ett högre beläget område som inte kommer att behö-
va fyllas ut. De större träd som finns där har ett estetiskt och rumsskapande värde för om-
rådet och motionspåret. Dessa träd bör i största mån sparas, eller nya träd planteras i annat 
fall. 

Geotekniska förhållanden
En markteknisk undersökning av området har genomförts under hösten 2015.  Undersök-
ningen visar att 

”Marken består av ett tunt växtskikt i ytan som underlagras av en siltig/lerig sulfidlera/
silt med mäktigheten ca 0 – 2m ökande mäktighet i östlig riktning. De lösa finsedimenten 
underlagras i sin tur av en fast lagrad silt med varierande mäktighet mellan 0,5-1,0m. Sil-
ten underlagras i sin tur av en fast till mycket fast lagrad sandig siltig morän vars mäk-
tighet varierar mellan 0,5-2,0m. Den sandiga siltiga moränen vilar på ett antaget berg. 
I områdets nordöstliga del ovan nivå +4,5 möh är de löst lagrade finsedimenten endast 
0-0,5m som underlagras av en fast lagrad sandig silt vars mäktighet är mellan 0,5-2m 
ökande i sydöstlig riktning. I områdets sydligare del har endast 1,5 meter bergfritt djup 
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erhållits. Dock har ej några undersökningar utförts för att verifiera ev bergnivå.”

 - Ramböll 2015-12-17

Geotekniker på Ramböll har på exploatörens uppdrag kommit in med följande rekommen-
dation för grundläggning. 

”För att inte skapa stabilitetsproblem ska husens laster föras ned till fastmorän/berg via 
grundläggning genom urgrävning till fastmorän/berg och återfyllning av sprängsten 
alternativt via plintar. I byggskedet kan stabilitetsproblem uppstå temporärt vid schakt- 
och grundläggningsarbeten samt ledningar i mark. Dessa hanteras i samband med 
detaljprojekteringsskedet. Sulfidlerlagret har en mäktighet på ca 2 m som mest och har 
mycket låg till låg odränerad skjuvhållfasthet. Lerans sättningsegenskaper är inte under-
sökta med utifrån erfarenhetsvärden och försiktigt valda sådana kan sulfidleran förväntas 
vara normalkonsoliderad vilket innebär att skadliga sättningar kan uppstå redan vid små 
laster samt vid mindre justering av markytan. De två flerfamiljshusen rekommenderas att 
grundläggas på fyllning av sprängstenfyllning efter urskiftning av förekommande sulfid-
haltig lera alternativt på plintar. Angivna grundläggningsrekommendationer förutsätter 
att tillräckligt god bärighet uppnås för schaktbotten.”

-Ramböll 2016-01-14

Uppgrävda sulfidjordsmassor räknas enligt definitionen som miljöfarlig verksamhet och att 
bedriva en miljöfarlig verksamhet kräver tillstånd eller en anmälan enligt 9 kap 6 § miljöbal-
ken.

Förorenad mark, markradon

Mjölkuddsberget

KLINTBACKEN, Rikshem

Carport med sedumtak

Cykelhus med sedumtak

Cykelhus med sedumtak

Takterrass

Dagvattendike

Motionsspår

Grillplats

Sopboda med sedumtak

Entrétorg

Utlopp dagvattendike 
samt landhöjningsstig

Takterrass

Föreslagen disposition av planområdet. (Illustration: Ramböll)
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Det finns inte konstaterat några föroreningar i området sedan tidigare. Området ligger inom 
normalriskområde för förekomst av markradon enligt Luleå kommuns radonriskundersök-
ning från 1987. Byggnader ska alltid uppföras radonsäkra enligt Boverkets byggregler (BBR).

Hydrologiska förhållanden

Allmänt
I den geotekniska undersökningen och i de förutsättningar för dagvattenhantering som 
arbetats fram av Ramböll på uppdrag av exploatören konstateras att grundvattnet i området 
ligger grunt, samt att ett stort avrinningsområde leder dagvatten till planområdet. 

Konsekvensen av planens genomförande blir att området inte längre kan fungera som ett 
tillrinningsområde för dagvatten. För att avleda tillrinnande dagvatten och föra det genom 
området kommer en öppet dagvattenstråk att anläggas genom planområdet. Det är viktigt att 
dagvattenstråket får en tilltalande gestaltning, då även landhöjningsstigen kommer att flyttas 
så att den ligger i anslutning till dagvattenanläggningen. Dagvattenanläggningen planläggs 
med bestämmelsen PARK1 med specifikationen dagvattenanläggning och gångstig. 

Stora delar av området kommer att fyllas upp till markhöjder som med marginal uppfyller 
Luleå kommuns riktlinjer för klimatanpassning. Vid projektering av dagvattenhantering tas 
även hänsyn till det framtida klimatet.

Bebyggelse
I området finns idag ingen bebyggelse. Söder om planområdet finns fem hus med student-
bostäder uppförda under 2010-talet. Dessa hus är uppförda som trämodulhus i fem våningar 
med fasad i gult och brunt tegel.

Planförslaget medger att området bebyggs med två hus med en högsta nockhöjd på 28m, 
vilket betyder sju våningar bostäder samt en vindsvåning. Avsikten från exploatören är att 
husen ska inrymma 96 lägenheter, varav majoriteten utgörs av en- och tvårumslägenheter. 
Vindsvåningen föreslås förutom utrymmen för teknik innehålla lägenhetsförråd samt en 
gemensam takterass i västerläge för de boende.  

Husens placering regleras med kors- och prickmarkering. På den korsmarkerade marken 
får cykelgarage, carport och avfallshus placeras, på den prickmarkerade får ingen byggnad 
uppföras.

Arbetsplatser, offentlig och kommersiell service
Luleå tekniska universitet, där det förutom universitetsverksamhet även finns andra arbets-
platser och service, är beläget ca 1,5 km norr om planområdet. 500 meter norr om planom-
rådet ligger Yttervikens industriområde med arbetsplatser. Söder om planområdet är det ca 
500 meter till bostadsområdet Kallkällan där det förutom förskola och vård- och omsorgsbo-
ende finns en matvarubutik. 

Ca 1,5 km från planområdet ligger även Bergvikens stadsdelscentrum med flertalet mindre 
butiker och arbetsplatser. Nya läroverket som är en fristående f-9 skola är lokaliserad på 
Bergviken samt kommunal montessoriskola. På Bergviken finns planer för ytterligare vård- 
och omsorgsboende samt ett trygghetsboende.

Kulturhistoriskt värdefull miljö
Det finns inga kända lämningar eller andra bevarandevärda objekt inom planområdet.
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Tillgänglighet
Byggnader och friytor inom fastigheten ska vara tillgängliga för alla vilket bland annat stäl-
ler krav på att entréer och och friytor utfös utan nivåskillnader eller andra hinder. Även de 
funktioner som planeras som ex. lekplats, uteplatser m.m. ska göras tillgängliga för funk-
tionsnedsatta. Parkeringsplats inom 25 meter från huvudentréerna skall också vara möjlig att 
anordna för rörelsehindrade. Boverkets byggregler (BBR) gäller för att säkerställa att en god 
tillgänglihet uppnås, både för omgivande mark och inom byggnaden. Tillgänglighetskraven 
regleras inte i detaljplanebestämmelserna utan följs upp i kommande bygglovsskede.

Friytor

Lek och rekreation
Ytor för lek- och rekreation ska inrymmas inom fastigheten. Planförslaget medger en bygg-
rätt som möjliggör ytor för lek tillsammans med vind- och solskyddade vistelsytor för boen-
de. I planen regleras byggrätternas placering för att skapa en sammanhållen lek- och rekrea-
tionsyta. 

Då planområdet ligger vid Mjölkuddsbergets skogsbeväxta östra sluttning blir gården skug-
gad från kvälls- och lågt stående sol. För att kompensera detta har exploatören föreslagit 
gemensamma takterasser mot väster på vindsvåningarna för de boende. 

Gator och trafik
Genom planområdet går idag en bussgata som kopplar samman Centrum via Klintbacken 
och Yttervikens industriområde med Porsön och universitetsområdet. Bussgatan fungerar 
också som ett viktigt stråk för fotgängare och cyklister. 

Planen innbär att en sträcka på ungefär 65 meter av bussgatan görs om till lokalgata och 
öppnas därmed för biltrafik. Detta för att det ska gå att angöra den nya bebyggelsen och 
tillhörande parkering. Det avsnitt som blir lokalgata byggs om för att höja säkerheten för 
oskyddade trafikanter. 

Kollektivtrafik
Planområdet är väl försörjt med kollektivtrafik med hög turtäthet. Det är ca 50 meter till 
närmaste busshållplats.

Parkering
Parkeringsbehovet för den nya bebyggelsen har beräknats ifrån den parkeringsnorm som 
arbetats fram under 2015. Parkeringsnormen har inte antagits politiskt till granskningen. 

Den nya parkeringsnormen anger att i det område som planområdet ligger ska finnas 9 par-
keringsplatser per 1000m2 BTA. Med en beräknad BTA för den nya bostadsbebyggelsen på ca 
5100m2 (exklusive vindsvåning med förråd) ger det ett parkeringsbehov på 46 bilplatser.

För cykel anger den nya parkeringsnormen 25 cykelplatser per 1000m2 BTA i flerfamiljshus. 
Det ger ett cykelparkeringsbehov på 126 platser. 

Den nya parkeringsnormen ger möjlighet att minska antalet parkeringar genom att genomfö-
ra gröna parkeringsköp, göra cykelfrämjande åtgärder och bygga i kollektivtrafiknära lägen. 

Exploatören har i sitt förslag redovisat 150 cykelplatser inomhus i låsbara garage placerade 
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nära bostadshusen. Utöver detta redovisas cykelparkering för gäster. Cykelgaragen är i 
förslaget redovisade som utförda med mycket glaspartier för insyn och ökad upplevd trygg-
het. Om cykelgaragen kompletteras med t ex luftpump och andra cykelfrämjande åtgärder så 
bedömer stadsbyggnadsförvaltningen att det skulle vara möjligt att minska antalet bilplatser 
med 15% vilket skulle ge ett parkeringstal på 39 platser inklusive platser för rörelsehindrade. 

Parkeringsplatserna anläggs norr om bostadshusen förutom platser för rörelsehindrade som 
anläggs i anslutning till entreér. Hälften av parkeringsplatserna föreslås anläggas som öppen 
markparkering och hälften under skärmtak. 

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
I bussgatan ligger ledningar som tillhör huvudnätet för vatten- och avlopp. För att säkerställa 
åtkomsten samt skapa ett skyddsavstånd till bebyggelse vid eventuellt ledningsbrott upprät-
tas ett u-område som sträcker sig tio meter från ledningsmitt. I u-området är det förbjudet att 
uppföra byggnader.

Bostadshusen ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet via den anslutningspunkt 
som upprättats för Lindbäcks fastighet söder om området. 

Yt- och dagvatten från ett relativt stort område rinner mot planområdet. För att hantera det 
föreslås det befintliga avskärande diket på motionsspårets västra sida att göras något större 
för att sen ledas in i en trumma under spåret till en öppet dagvattendike genom planområ-
det. Vattnet leds vidare under gatan för att sen silas ut för infiltrering och fördröjning.  Till-
kommande dagvatten inom kvartersmark ska i största möjliga mån omhändertas och fördrö-
jas inom fastigheten.

Dagvattnet från den södra fastigheten (Lindbäcks) kan släppas i det avskärande diket och 
ledas mot sjön via trumma direkt under bussgatan eller via ledning till en trumma längre 
norrut. Detta kommer att kräva att dikets djup anpassas efter ledningens utloppsnivå. Om ett 
grundare avskärande dike eftersträvas finns möjlighet att lägga dagvattenledningen under 
diket in i Klintbackens dagvattensystem. 

Värmeförsörjning/El/Tele/IT
Anslutning sker till befintligt fjärrvärmenät. Ledningar för Tele och IT finns i området sedan 
tidigare.

Avfall
Ett avfallshus planeras för att tillgodose behovet för flerbostadshusen. Avfallshusen kan pla-
ceras nära gatan inom område som på plankartan medger markanvändning för komplement-
byggnader. Avfallshanteringen ska skötas i enlighet med Luleå kommuns lokala föreskrifter.

Detaljplanens genomförande
Organisatoriska frågor

Tidplan för genomförandet
Byggtiden för genomförandet av detaljplanen beräknas preliminärt till 12 månader efter att 
detaljplanen vunnit laga kraft. Detta innebär att byggnader i området är klara för inflyttning 
under år 2017, förutsatt att detaljplanen vinner laga kraft under våren 2016.
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Genomförandetid
Planens genomförande är 5 år efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Efter genomförandeti-
dens slut fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att rättighe-
ter som uppkommit genom planen behöver beaktas.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet. Exploatören ansvarar för 
genomförandet av detaljplanen på kvartersmark. Ett genomförande av planen innebär att 
den del av bussgatan som blir lokalgata byggs om för att höja trafiksäkerheten för oskyddade 
trafikanter. Dagvattenanläggningen (planbestämmelsen PARK1) som för dagvatten från mjöl-
kuddsberget genom planområdet, samt gångstigen i anslutning till den anläggs av exploatö-
ren enligt kommunens specifikationer för att sedan överlåtas utan kostnad till kommunen.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsbildning
En ny fastighet bildas av del av Bergviken 5:10 och del av Yttervik 17:32. Den nya fastighe-
ten överlåts till exploatören. För att trygga åtkomsten av VA-ledningar i lokalgatan inrättas 
ledningsrätt inom u-området i detaljplanen.

Ekonomiska frågor

Planekonomi och exploateringsavtal 
Kostnaden för planens framtagande regleras genom planavgift vid bygglov. Utförande av 
dagvattenanläggningen regleras genom ett genomförandeavtal med exploatören.

Tekniska frågor
Fastighetsägaren ansvarar för utredningar som kan komma att krävas i samband med 
bygglov.

Miljökonsekvenser 
Natur
Planens genomförande innebär att den växtlighet som finns inom planområdet avverkas och 
att planområdet fylls ut för att höja marknivån. Området bedöms dock inte i sig ha några 
större ekologiska värden. Även om området i sig inte heller bedöms ha några större värden 
för rekreation finns risk för påverkan på det motionsspår som ligger väster om planområdet.   
Motionspåret kommer inte att flyttas, men upplevelsen av motionspåret kommer att föränd-
ras längs det avsnitt där skog ersätts med nära liggande bebyggelse. Däremot kan ett genom-
förande av planen medföra att motionsspåret  blir tillgänligare då möjlighet att ansluta direkt 
från planområdet skapas.

Landskapsbild/Stadsbild
Mjölkuddsbergets västra sluttning visar idag på en relativt kort sträcka hur vegetation och 
landskap påverkas av landhöjningen, från bergets hällar och tallar till den blöta marken och 
strandvegetationen vid Björkskatafjärden. Dettavsambandet kommer att bli mindre tydligt i 
det avsnitt som påverkas av planområdet. 

Direkt angränsande till planområdet är den enda bebyggelsen de fem hus med studentlägen-
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heter som till söder. Den nya bebyggelsen kommer att följa mönstret från det området så till 
vida att det blir friliggande flerbostadshus nära skogsbrynet, även om material och volym 
kommer att skilja sig. Bebyggelsen hamnar också nära gatan, med en liten gångväg och för-
gård istället för parkering mellan gata och hus som i den befintliga bebyggelsen. 

Störningar och risker
Buller

Genomförd bullerutredning (Ramböll 2015-12-21) visar att med nuvarande busstrafik, samt 
tillkommande angöringstrafik till den nya bebyggelsen, så kommer bullernivån att som mest 
bli som mest runt 50 dB(a) ekvivalent ljudnivå vid fasad. Ljudnivå vid busspassage beräknas 
till ungefär 70 dB(a). Planen möjligör uteplatser i bullerskyddadelägen. Bullernivån riskerar 
därmed inte överskrida de riktvärden som finns definierade i Förordning (2015:216) om trafik-
buller vid bostadsbyggnader. 

Åtkomst för räddningsfordon
Med hänsyn till husens placering och avsaknaden av genomgående lägenheter så utgör 
räddningstjänsten inte alternativ utrymningsväg. Det innebär att byggnader ska utformas 
med särskilda tekniska lösningar så att trapphusen kan utgöra alternativ utrymningsväg. 

Sociala konsekvenser
Planens genomförande kommer att innebära ett tillskott på upp till 100 lägenheter i området, 
och kommer att bidra till en minskad bostadsbrist i Luleå. Tillskottet av fler boende i närhet 
till bussgatan kan också bidra till en ökad upplevd trygghet i närområdet. Upplevelsen av 
motionspåret kommer att ändras i den sträcka som ligger närmast den nya bebyggelsen.

Medverkande 
Tjänstemän
Tjänstemän på Stadsbyggnadsförvaltningen har medverkat i planarbetet.

Konsulter
Buller-, geoteknik- och dagvattenutredningar har tagits fram av Ramböll, som även gjort pla-
nillustrationen med underlag från Tirsén och Aili Arkitekter. Ramböll har även medverkat 
som plankonsult före granskningsskedet. 

Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering 2016-02-29

AnneLie Granljung    Björn Ylinenpää
Planchef     Planarkitekt
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ANTAGANDEHANDLING

Beslutsdatum Instans

Planarkitekt

Björn Ylinenpää

Luleå kommun

Laga kraft

Antagande

SBF 2015/1617

Stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning stadsplanering 2016-03-30

Planchef

AnneLie Granljung

Norrbottens län

Norra Klintbacken etapp 3

Detaljplan för del av Bergviken

ÖVERSIKTSKARTA

UPPLYSNINGAR

Planavgift ska tas ut vid bygglov
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela

planområdet.

Gränser

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ gräns

Användning av allmän platsmark med kommunalt

huvudmannaskap (PBL 4 kap 5 § punkt 2)

GataLOKALGATA

Öppen dagvattenanläggning och gångstig.PARK
1

Användning av kvartersmark (PBL 4 kap 5 § punkt 3)

BostäderB

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

0,0

Högsta nockhöjd i meter ovan medelmarknivå (PBL 4 kap 11

§ punkt 1 eller 16 § punkt 1)

Korsmark - på marken får endast komplementbyggnad

placeras (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

Prickmark - marken får inte förses med byggnad (PBL 4 kap

11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

Administrativa bestämmelser

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft

 (PBL 4 kap 21 §)

a Upphävande av strandskydd (PBL 4 kap 17 §)

u Underjordiska ledningar - Område eller utrymme som ska

vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar

(PBL 4 kap 6 §)
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Stadsbyggnadsförvaltningen

Dnr: SBF 2015/1617

Detaljplan för del av Bergviken, 
Norra Klintbacken etapp 3

Luleå kommun          Norrbottens län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 9 november 2015 (§ 234) att ge Rikshem markanvisning för del 
av de kommunalt ägda fastigheterna Bergviken 5:10 och Yttervik 17:32. I och med markanvis-
ningen fick Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för del av Bergvi-
ken, Norra Klintbacken etapp 3. 

Detaljplanen har inte föregåtts av något detaljplaneprogram.

Hur samrådet bedrivits
Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för så kallat utökat förfarande (se 
5 kap. 7 §, plan- och bygglagen). För att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och för 
att ge möjlighet till insyn och påverkan ska samråd ske med myndigheter, sakägare och övriga 
berörda enligt 5 kap. 11 §, plan- och bygglagen. Vid utökat förfarande ska samrådstiden vara 
minst tre veckor.

Ett förslag till detaljplan har därför visats för samråd under perioden 19 januari – 9 februari 
2016. Planhandlingarna har funnits tillgängliga på Luleå kommuns webbplats, på Stadshuset 
och på Stadsbiblioteket. En kungörelse om planförslaget och samrådet har dels anslagits på 
kommunens anslagstavla, dels införts i lokaltidningarna Norrbottens Kuriren och Norrländska 
Socialdemokraten den 15 januari 2016.

Information om samrådet  skickades dessutom den 18 januari 2016 till samtliga fastighetsägare 
inom området samt till myndigheter och övriga berörda enligt sändlista. 

Samråd har under arbetet med planförslaget även skett kontinuerligt med berörda kommunala 
förvaltningar och bolag. 

Under samrådet inkom 10 skrivelser.
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Skrivelser utan invändningar har inkommit från:
• Försvarsmakten, 2016-01-19,
• Skanova, 2016-02-08.

Skrivelser med synpunkter och/eller frågor har inkommit från:
• Trafikverket, 2016-01-19,
• Luleå Räddningstjänst, 2016-01-25,
• Lantmäteriet, 2016-02-02
• Fritidsförvaltningen, 2016-02-04,
• Stadsberget Luleå AB, 2016-02-09
• Boende på Västra Varvsgatan, 2016-02-09,
• Länsstyrelsen, 2016-02-12,
• Bygg och Miljönämnden, 2016-02-.
Synpunkterna sammanfattas och kommenteras nedan.

Inkomna synpunkter med kommentarer 
Inkomna synpunkter redovisas här i sammanfattad och förkortad form. Synpunkterna i sin hel-
het finns att tillgå på stadsbyggnadsförvaltningen. Länsstyrelsens yttrande bifogas (bilaga 2).

Stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer skrivs med kursiv stil för att tydligt skilja dem från inkomna 
synpunkter.

Myndigheter
Länsstyrelsen
Delar av planområdet berör område med strandskydd. Kommunen anger som särskilda skäl 
att området är ianspråktaget (7 kap 18c § p1) och att området är genom väg väl avskilt från 
strandlinjen (7 kap 18c § p2). Länsstyrelsen delar kommunen bedömning. Kommunen bör dock 
komplettera plankartan med en planbestämmelse ”a” inom användningen gata, samt revidera 
uppgiften i planbeskrivningen (s 5) att strandskyddet upphävs inom hela planområdet. Det är 
även bra om kommunen på plankartan förtydligar gränslinjen för strandskyddsdispens genom 
text.

Kommentar:

Genom planområdet går en administrativ gräns. En administrativ gräns ”skär” igenom alla andra grän-
ser, bestämmelsen ”a” gäller därför för hela planområdet öster om den administrativa gränsen. Att lägga 
till ett till ”a” norr om parkområdet vore därför olämpligt eftersom det skulle innebära samma bestäm-
melse två gånger inom samma område.

Sulfidjord
Av planhandlingarna framgår att det finns sulfidjord inom planområdet. Vid kontakt med 
luft oxiderar sulfidjord och orsakar då försurning, vilket medför att metaller kan lakas ut. Det 
behövs därför en beskrivning av hur sulfidjorden ska hanteras. Bortgrävd sulfidjord klassas 
även som ett avfall, och det behövs därför även en redogörelse över om det ska deponeras eller 
återvinnas till ett anläggningsändamål.
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Kommentar:

Exakt hur massbalansen ser ut inom området och hur massorna kommer att användas är 
svårt att avgöra i planskedet, utan är något som i mångt och mycket avgörs under projek-
tering och genomförande. Det är därför i huvudsak en tillsynsfråga och något som kom-
munen bedömer som svårt att reglera i plan. Avsnittet i planbeskrivningen om sulfidjord 
kompletteras däremot till granskningsskedet. 

Vattenverksamhet
Enligt dagvattenutredningen så ska trummor ska bytas. Upplysningsvis är änd-
ring av en anläggning i ett vattenområde vattenverksamhet enligt 11 kap. MB och 
det kan i så fall krävas anmälan eller tillstånd.

Kommentar:

Upplysningen noteras och tas med i det fortsatta arbetet. 

Anpassning till förändrat klimat
Med utgångspunkt från vad som idag är känt beträffande klimatförändringar 
och konsekvenser av dessa, finns det starka skäl att väga in detta i alla delar av 
planläggningsarbetet. Det är bra att kommunen har uppmärksammat klimatfrå-
gan när det gäller hydrologi och dagvattenhanteringen. Av planförslaget framgår 
dock inte om man undersökt huruvida konsekvenser av klimatförändringar kan 
påverka förutsättningar för de geotekniska förhållandena för bebyggelse och 
installationer i aktuellt område. Det är bra om planförslaget kompletteras i det 
avseendet samt eventuellt kompletteras med anvisningar för klimatanpassnings-
åtgärder.

I Planbeskrivning (s.8) finns rubrik ”Förorenad mark, markradon och risk för 
skred”. I den därpå följande texten tar man inte upp frågan om risk för skred. Det 
är bra om texten kompletteras med sådan bedömning.

SMHI har under hösten 2015 arbetat fram nya analyser över hur det framtida 
klimatet kan utvecklas i Norrbotten. Analysen innehåller bland annat års- och 
säsongsdata för nederbörd och temperatur, maximal dygnsnederbörd, hydro-
logiska data. För det fortsatta planläggningsarbetet men även i byggande- och 
anläggningsprocessen rekommenderar Länsstyrelsen att ovan nämnda underlag 
används. 

Kommentar:

Kommunen är medveten om risken av ökad nedebörd och att det kommer att ha en påver-
kan bland annat på dagvatten. Området föreslås i planen att fyllas ut att markhöjderna 
med marginal uppfyller Luleå kommuns riktlinjer för klimatanpassning. Vad gäller dag-
vattensystemet så kommer det att genomföras enligt de krav som anges av Luleå kommun, 
krav som bland annat kommer att innebära anpassning till risken för ökad nederbörd. 
Detta förtydligas och kompletteras i planbeskrivning till granskningsskedet. 

När det gäller risk för skred så är det en redaktionell miss, rubriken kommer från mallen 
för planbeskrivningar. Det förekommer ingen risk för skred från mjölkuddsberget. Planbe-
skrivningen redigeras .

Höga objekt
Med tanke på husens höjd är det viktigt att kommunen samråder med berörda 
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inom luftfarten, dvs Trafikverket, Försvarsmakten, Luleå airport samt Luftfarts-
verket för behovet av en flyghinderanalys.

Kommentar:

Försvarsmakten har ansvar för att säkerställa hinderfrihetenför både den militära och 
civila trafiken vid Luleå flygplats. Planområdet ligger inom sammanhållen bebyggelse där 
gränsen för uppförande av byggnader och föremål är 45 m innan hindersfriheten behöver 
utredas. Försvarsmakten har yttrat sig under samrådet och har inget att erinra i ärendet. 
Till granskningen skickas dock även handlingarna till Swedavia.

Genomförande
Avsnittet ”Detaljplanens genomförande” bör kompletteras med uppgifter om 
kommunen avser att genomföra markanvisning tillsammans med en redovisning 
av avtalets huvudsakliga innehåll och en beskrivning av de konsekvenser avtalet 
får för genomförandet. (se 4 kap 33 § PBL).

Kommentar:

Markanvisningen är redan genomförd, detta förtydligas i planbeskrivningen. Genomför-
andebeskrivningen kompletteras till granskningsskedet. 

Trafikverket
Trafikverket har inget att erinra mot förslaget. Däremot ska följande beaktas: 
Planen ligger inom MSA-ytan för Luleå Airport och om byggnader i planen har 
en ansenlig höjd ska samråd tas med flygplatsen. Uppförande av byggnader eller 
andra föremål högre än 20 meter kan påverka luftfarten. Det krävs en lokalise-
ringsbedömning av luftfartsverket.

Kommentar:

Se svar ovan till Länstyrelsen. 

Lantmäteriet
Planområdet bör utökas så att lokalgata i planen ansluter till lokalgata i intil-
liggande detaljplan 2580-P12/10, studentbostäder Norra Klintbacken etapp 2. 
Lokalgata har en annan bredd än om man jämför med lokalgata i angränsande 
detaljplan. Ur fastighetsbildningssynpunkt vore det lämpligt om kvartersmar-
kens avgränsning mot allmän plats, lokalgata, sker i enlighet med intilliggande 
detaljplan. Det vill säga att användningsgräns mellan kvartersmark och allmän 
platsmark lokalgata, i den östa delen av planområdet, justeras tre meter i syd-
västlig riktning så att den följer samma sträckning som fastighetsgräns mellan 
fastigheterna Bergviken 5:10 och 5:38 har mot gatan.

Planbestämmelse som reglerar genomförandetid saknas, finns enbart angivet i 
planbeskrivningen. Plankartall bör kompletteras med de administrativa bestäm-
melserna a och u inom den nordvästra a kvartersmarken och inom område för 
allmän platsmark park. En bestämmelse bör också finnas inom område för all-
män platsmark avseende lokal gata.

Kommentar:

Planområdet utökas så att den ansluter till lokalgata i intilliggande plan.  

Användningsgränsen mellan gata och kvartersmarken blir svår att dra i enlighet med 
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intilligande plan med tanke på planområdets storlek. Om kvartersmarken görs tre meter 
smalare så blir det svårt att både lösa bra anslutningar till husen inom kvartersmark och 
tillgodose behovet av friytor. Att gatuområdet förskjuts något är förvisso inte optimalt ur 
fastighetsbildningssynpunkt, men gatusträckningen kommer i och med ombyggnaden att 
förskjutas något mot öster. 

Plankartan redigeras så att bestämmelsen ”u” också finns norr om parkremsan. För be-
stämmelsen ”a” se svar till länsstyrelsen. 

Kommunala förvaltningar och bolag
Räddningstjänsten
Det är viktigt att redan i planskedet beakta framkomlighet för räddningstjänstens 
fordon om alternativ utrymningsväg är tänkt att ske m.h.a räddningstjänsten. Sju 
våningar innebär att räddningstjänsten måste använda stegbil för att nå fönster/
balkonger. Om lägenheterna har balkonger mot skogsområden/andra byggnader 
där räddningstjänsten ej har framkomlighet kan räddningstjänsten inte utgöra 
alternativ utrymningsväg. Istället kan tekniska lösningar användas som tex att 
utföra trapphusen som TR1 eller TR2 (för att säkra utrymning). Om räddnings-
tjänsten inte kan vara alternativ utrymningsväg ska detta tas med i planen där 
det ska framgå att en förutsättning för planen är att räddningstjänsten ej utgör 
alternativ utrymningsväg.

Markbrandposter ska finnas i området. Max 150 meter mellan brandposterna och 
dimensionering av vattenflödet enligt Svenskt vattens riktlinjer VAV P 83.

Kommentar:

Brandskydd regleras redan i lagstiftning och byggnormer. Brandsäkerhet vid byggpro-
jekt kontrolleras i bygglovskedet. I planbeskrivningen påpekas det att trapphusen måste 
utformas så att de utgör alternativ utrymningsväg. Synpunkten föranleder därför ingen 
ändring.

Stadsbyggnadsförvaltningen försöker reda ut ansvarsfördelningen kring markbrandposter 
i området. Det är inte en detaljplanefråga, men kommer att lyftas i samband med projekte-
ringen för ombyggnationen av bussgatan till lokalgata. 

Fritidsförvaltningen
Det är viktigt att motionsspåret på Mjölkuddsberget hålls intakt och att det är 
önskvärt att anslutning till spåret görs från bebyggelsen för närhet till rekreation 
och därmed bidrag till ökad folkhälsa.

Kommentar:

En utgångspunkt vid planläggningen har varit att motionspåret ligger kvar i nuvarande 
läge. Ett genomförande av planen kan medföra att motionsspåret  blir tillgänligare då 
möjlighet att ansluta direkt från planområdet skapas.
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Miljö- och byggnadsnämnden
Detaljplanen tar inte i beaktning den ingång till naturstigen som idag films verti-
kalt från bussgatan och passerar motionsspåret Allmänhetens tillträde bör säker-
ställas i plankartan genom en naturstig och informationstavla.

Detaljplanen tar inte i beaktning den rörelseriktning mot universitetet som stu-
denter boende på Klintvägen etapp l och 2 innehar. Det bör utredas sanrmanta-
get med intilliggande detaljplan om transporten kan genomföras med en ny GC 
i samma rörelseriktning för att förhindra trafik av gående som genar genom det 
nya bostadsområdet upp mot studentboenden.

Omvandlingen från bussgata till lokalgata kommer att markant öka den genom-
fartstrafik som idag sker i viss olovlig mån på gatan. Det kommer tillföra stör-
ningar och säkerhetsrisker för de boende och framförallt begränsa den funktion 
bussgatan idag har som motionsspår, cykelbana och gångbana. För en trevligare 
rekreativ-och boendemiljö bör bussgatan omvandlas till gågata eller motsvarande 
som förbjuder genomfartstrafik (undantaget busstrafik) och tydliggör att det är 
gäng- och cykeltrafikanter som har företräde.

Kommentar:

Planens tar landhöjningstigen i beaktande och innebär en ny placering. Det är inte idag 
aktuellt att bygga om gatan till gågata. Användningen som föreslås i planen innebär att 
lokalgatan förlängs med 180 meter. Längs den förlängda sträckan kommer säkerhetshö-
jande åtgärder för oskyddade trafikanter att genomföras med en kantstensbunden gång- 
och cykelbana. Övriga åtgärder för att minska otillåten genomfartstrafik är inte en fråga 
för den här detaljplanen då den inte berör den kvarvarande bussgatan.

LLT bör inkluderas som remissinstans för att undersöka möjligheten att omloka-
lisera nuvarande busshållplats norröver mot området för detaljplanen i fråga för 
att bättre täcka närheten till buss för båda bostadsområdena. Vidare LLT tillfrå-
gas om möjligheten att bygga en busskur vid busshållplatsen.

Miljö- och byggnadsförvaltningen ser positivt på en differentierad tillgång till 
parkeringsplats mellan olika bostadsområden och anser att i detta fall med be-
gränsat utrymme mellan natummåde och väg kan anses lämpligt med det lägre-
antalet parkeringsplatser.

Med ambitionen i borgmästaravtalet bör det fastställas i detaljplanen att motor-
värmaruttag ska firnlas till en stor del av parkeringsplatsema och att alla dessa 
förses med tekniska möjligheter att klara av en elbilsladdning.

Kommentar:

Frågan om busshållplats kommer att lyftas i projekteringskedet när gatan byggs om. Att 
reglera motorvärmarplatser och möjligheter för elbilsladdning är olämpligt att reglera 
i plan. Frågan lyfts istället med byggherren. Synpunkten föranleder ingen ändring av 
planen. 

Plankarta och planbestämmelser
Egenskapsbestämmelsen ”Högsta nockhöjd i meter”, här vore det bra om man 
skriver om det är från nollplanet eller från medelmarknivån. Egenskapsbestäm-
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melsen ”Prickmark- marken får inte förses med byggnad”, får marken då förses 
med anläggningar? Alternativt att man skriver att marken får ej bebyggas.

Kommentar:

Boverkets allmäna råd 2014:5 rekommenderar att man inte använder termen bebyggas. 
I den här detaljplanen ska det vara tillåtet med anläggningar på prickmark. Synpunkten 
föranleder därför ingen ändring av planen. 

Administrativa bestämmelser, upphävande av strandskydd och underjordisk 
ledningar, här vore det tydligare om man på plankartan skrev in ett” a” och ett 
”u” även norr om parkstråket. Administrativa bestämmelset; lägg till att ”Kostna-
den för planavgift tas ut vidbygglov”. Detta för att man inte ska riskera att man 
av misstag inte tar ut avgiften.

Kommentar:

Bestämmelsen högsta nockhöjd i meter anger från marknivån. Plankartan revideras. Då 
planen innebär att kommunen säljer mark för bebyggande ska en del av kostnaden för 
upprättandet av detaljplan regleras med planavgift. För kommentar angående planbe-
stämmelsen ”a” se svar till länstyrelsen.

Tillgänglighet
Miljö- och byggnadsförvaltningen vill lägga till att avståndet mellan byggnaders 
huvudentre och utrymmen föt avfallshantering bör ej överskrida 50 meter. Samt 
att cykelhusen inte bör placeras mer än 25 meter från huvudentren.

Kommentar:

Med tanke på planområdets storklek är det osannolikt att avstånden skulle kunna bli 
mycket större än de som Miljö- och byggnadsnämnden rekommenderar. Utformning och 
placering av komplementbyggnader bedömmer Stadsbyggnadsförvaltningen inte vara 
nödvändiga att i detalj reglera i den här planen utan kan hanteras i bygglovsskedet.

Energi och uppvärmning 
Eftersom att Luleå kommun skrivit på Borgmästaravtalet, vilket innebär att vi 
som stad har åtagit oss att minska vår energifördbrukning och våra utsläpp av 
växthusgaser mer än EU:s målstättning så är byggnadens energianvändning en 
viktig del. Kommunen ser gärna nybyggnation med lägre specifik energianvänd-
ning än BBR:s nuvarande energikrav. Fjärrvärme som produceras med spillvär-
me från SSAB är för tillfället den fördelaktigaste energilösningen på Klintbacken-
med tanke på koldioxidutsläpp. 

Eftersom Luleå har som mål att minska sin energiatwändning och öka sinandel 
fömybar energi ser kommunen gärna nybyggnation med innovativa lösningar 
med tex. inbyggda solceller för produktion av el eller solfångare förproduktion 
av värme och varmvatten. Detta kan halvera byggnadens energibehov då hela 
sommarhalvårets energibehov tillgodoses med hjälp av solenergi.

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen instämmer med Miljö- och byggnadsnämndens 
yttrande kring energi och uppvärmning och vikten av miljömässigt byggande. Från och 
med årsskiftet 2015 får kommunen dock inte ställa andra tekniska egenskapskrav på bygg-
nadsverk än de som gäller enligt 8 kap 4 § PBL. Om sådana krav ställs ändå är de utan 
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verkan. (8 kap 4a§). Stadsbyggnadsförvaltningen, sektion plan, ska se över om och hur 
frågan kan hanteras i detaljplaneskedet framöver men synpunkten föranleder i dagsläget 
ingen ändring av detaljplanen.

Övriga   

Stadsberget i Luleå AB
Anser att förslaget inte skall genomföras då det strider mot översiktsplanen.

Planområdet är i dag med ”landhöjningsstigen” en entre till Mjölkuddsberget 
och nyttjas av allmänheten för bland annat bärplockning. Därmed är detta lämp-
ligaste område för ett sammanhållet grönt stråk ner mot Björkskatafjärden.

En miljökonsekvensbeskrivning som prövar alla möjligheter att bygga på Mjöl-
kuddsberget bör föregå beslut om detaljplan. Byggstopp för området bör gälla till 
dess Luleå kommun upprättat en detaljplan som omfattar en större del av Mjöl-
kuddsberget

Anser att deras fastighet som angränsar till planområdet är mer lämplig för 
bebyggelse. Kommer också med synpunkter på kommunens markanvisning-
ar i tidigare ärenden och på översiktsplanen som inte direkt kan hänföras till 
detaljplanen.

Kommentar:

Översiktsplanen är enligt Plan- och bygglagen 3 kap inte juridiskt bindande, utan 
ska bland annat visa  på grunddragen i den avsedda användningen av mark- och 
vattenområden. Kommunen kan därmed frångå rekommendationerna i översiktspla-
nen i en detaljplan. Enligt PBL 5 kap 7§ ska då detaljplanen handläggas enligt ett 
utökat planförfarande.  Detaljplanen för klintbacken gör avsteg från översiktsplanen 
och handläggs därför med ett utökat förfarande. Detta framkommer såväl i planhand-
lingar som i kungörelser och annonser. Stadsbyggnadsförvaltningen menar att man 
därmed uppfyller de krav som ställs i lagen. 

Landhöjningstigen kommer att finnas kvar, fast i nytt läge.

Vid en planläggning ska kommunen väga allmäna och enskilda intressen. I det här 
fallet behovet av bostäder mot de eventuella rekreations- och naturvärden som finns 
i planområdet. I planbeskrivningen redogörs för de ställningstagande som gjorts. 
Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att de natur- och rekreationsvärden som 
finns inom planområdet är sådana att de omöjligör den markanvänding som föreslås i 
planen.

Boende, Västra Varvsgatan
Personen har erinringar mot planförslaget och tycker att kommunen tar onödiga 
risker för låsningar genom att gå fram med relativt små enheter (syftar till tre 
pågående detaljplaner i området på Bergviken och Klintbacken). Personen menar 
att områdets övriga behov av till exempel bättre trafiklösningar bör ägnas upp-
märksamhet. Ett medskick till synpunkten redovisar ett eget förslag till ny trafik-
plan för Luleå. 
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Kommentar: 

Detaljplanen för Norra Klintbacken etapp 3 medger avsteg från områdesrekommendatio-
nerna i Översiktsplanen. Trots detta bedöms inte den föreslagna markanvändningen hin-
dra framtida förändringar i området enligt fastställd översiktsplan. Läget bedöms bedöms 
inte heller hindra framtida förändringar i t. ex trafiksystem. Synpunkten föranleder inga 
ändringar av detaljplanen.

Ställningstagande och förändringar
Med anledning av inkomna synpunkter görs följande förändring /-ar i- pro-
grammet:

• Planområdet görs större för att ansluta till lokalgatan i angränsande 
plan.
• Plankartan justeras genom att bestämmelsen u läggs till i prickad 
mark i planområdets nordöstra del 
• Planbeskrivninges avsnitt om dagvattehantering kompletteras.
• Planbeskrivninges avsnitt om sulfidjord kompletteras.

Därutöver görs även nedanstående förändringar:

• Efter samråd med sakägare har illustrationen som pekar ut planområ-
det ändrats. 
• Ändringar av redaktionell karaktär.

Kvarstående synpunkter  
Följande skriftliga synpunkter har inte blivit tillgodosedda, dvs. har inte för-
anlett någon ändring i detaljplanen. Stadsbyggnadsförvaltningens motivering 
skrivs med kursiv stil. 

•   Boende på Västra Varvsgatan

Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering 2015-02-29

AnneLie Granljung    Björn Ylinenpää 
Planchef     Planarkitekt

Bilaga 1 Länsstyrelsens synpunkter
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Planstöd Rikshem
(PM/Rapport)

1. Inledning

1.1 Bakgrund och syfte
En detaljplan ska upprättas för Klintbacken i Luleå. Detaljplanen ska ge möjlighet
till bebyggelse för två sjuvåningsbostadshus samt parkeringsyta samt breddning
av befintlig väg. I samband med tas en utredning för att visa på förutsättningarna
för dagvattenhanteringen för Rikshems del av planområdet fram.

1.2 Uppdraget
Uppdraget omfattar att utföra en dagvattenutredning som visar hur omgivande
marks avrinning påverkar Rikshems del av planområdet och hur området, som
planeras fyllas upp och höjas i förhållande till befintlig marknivå påverkar
omgivande marks avvattning. Utredningen belyser också förutsättningar för
dagvattenhanteringen inom området.

2. Underlag

2.1 Koordinat- och höjdsystem
För kartunderlag gäller:

· Koordinatsystem SWEREF 99 21 45
· Höjd RH2000

2.2 Underlag och källor
· Grundkarta med nivåkurvor erhållen 2015-12-04
· Utdrag ur geoteknisk undersökning erhållet 2015-12-09
· Relationshandling Klintbacken etapp 2, utförd 2014-08-18, WSP
· Grid 2+ data erhållen 2015-12-02
· Luleå kommuns hemsida, 2015-12-01
· Riktlinjer för klimatanpassning. Luleå kommun, 2015-01-12

3. Befintliga förhållanden

3.1 Planområdet idag
Planområdet är idag en del av ett skogsområde i Luleå som visas i Figur 1.
Området ligger mellan Mjölkuddsberget, precis vid dess fot, och
Björkskatafjärden.

115



2 av 16

Planstöd Rikshem

Unr 1320016340

o:
\l

la
1\

sb
y\

20
15

\1
32

00
16

34
0\

3_
te

kn
ik

\w
\t

ex
t\

fö
ru

ts
ät

tn
in

ga
r

fö
r

da
gv

at
te

nh
an

te
rin

g.
do

cx

Figur 1. Översikts bild över centrala Luleå där när området är inringat med röd
markering. Norr är uppåt i bilden.

Rikshems del av planområdet är begränsat av ett redan bebyggt område i söder
med fem lägenhetshus. Ett motionsspår gränsar i väster och i öster går en mindre
asfalterad väg som trafikeras av bussar, se i Figur 2. Norr om området ligger
ingången till ett bergrum under Mjölkuddsberget.

Figur 2. Närområdet kring planområdet som är inringat med rött. Norr är uppåt i
bilden.

Planområdet i sin helhet visas i Figur 3. Denna rapport fokuserar på Rikshems del
av planområdet, kvartersmarken i söder mellan vägen och motionstråket. Vägen
nämns endast i diskussionen och de tillfällen då den ger konsekvenser för
kvartersmarken.
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Figur 3. Röd markering visar hela planområdets utsträckning. Norr är uppåt i
bilden.

3.1.1 Natur- och kulturintressen
Mjölkuddsberget har idag stort naturvärde då det används som en plats att utöva
friluftsliv, motion och rekreation nära Luleå centrum. Den nedre motionsslingan är
den som passerar väster om området.

3.1.2 MKN och naturvärden
Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster utgör kvalitetskrav. För
ytvattenförekomster syftar normerna till att uppnå hög eller god ekologisk status
och god kemisk ytvattenstatus senast den 22 december 2015, om de inte
omfattas av undantag. Undantag kan meddelas i form av tidsfrist, exempelvis god
ekologisk status 2021, eller mindre strängt krav. Som underlag för MKN har
ekologisk status eller potential samt kemisk ytvattenstatus bedömts för varje
vattenförekomst. Ekologisk status är en sammanvägning av biologiska, kemiska
och hydrologiska parametrar. Exempel på kemiska parametrar som ingår är
näringsämnen och pH. Nuvarande situation jämförs med ett ursprungligt tillstånd
för varje parameter som är unik för varje vattenförekomst. Resultatet för de olika
parametrarna vägs sedan samman i en övergripande ekologisk status för
vattenförekomsten. Ekologisk status klassificeras i fem klasser: hög, god, måttlig,
otillfredsställande och dålig status. Kemisk ytvattenstatus bestäms av gränsvärden
för 33 ämnen som är gemensamma för EU. Samtliga ämnen är miljögifter och
benämns i vattenförvaltningsarbetet som prioriterade ämnen. Exempel på
prioriterade ämnen är: kadmium, kvicksilver, tributyltenn (TBT) och flera olika
polyaromatiska kolväten (PAH). Om gränsvärdet för ett av ämnena överskrids
klaras inte kravet på god kemiska ytvattenstatusen.

Vattenförekomsten som är recipient för planområdet är Björkskatafjärden.
Ekologisk status för området anses inte vara god på grund av försurning,
övergödning och förändringar i området skapade av människan som t.ex.
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vandringshinder. Försurningen bedöms bero på diffust läckage av försurande
ämnen från utdikade sulfidjordar och man har likt de andra kraven fått tidsfrist till
2021 dels med anledningen att fler utredningar måste genomföras och dels för att
kostnaden anses orimlig för kortare tidsperiod. Kemisk ytvattenstatus är ej god
eftersom kvicksilver och bromerad difenyleter har för uppmäts i för höga halter.

3.1.3 Topografi och markslag
På slänten upp på Mjölkuddsberget växer hög barrskog. Gles löv- och barrskog
med sly finns i det planerade området. Växtligheten mellan vägen och
Björkskatafjärden är lövskog.

Det aktuella området ligger på mellan 3 - 5 m.ö.h men nivåskillnaden ökar snabbt
västerut mot Mjölkuddsberget. Österut mot Björkskatafjärden lutar marken ner
mot 0,5 m.ö.h. Nivån i området visas i Figur 4. Notera att i Figur 4 är området
söder om planområdet exploaterat men att det inte syns i höjddatat. Detta gör att
nivån inte är exakta för den delen av område.

Figur 4. Höjdkarta för området kring planområdet.

3.1.4 Geologi, geotekniska förhållanden och hydrologi
En geoteknisk undersökning av planområdet är pågående. Man har konstaterat att
grundvattnet ligger väldigt högt, ca 0,5 m under marken. Marken utgörs till stor
del av slufidsilt/lera vilket medför en väldigt låg infiltrerbarhet samt att jorden är
erosionskänslig och flytbenägen.

Markförhållandena för området mellan motionstråket och vägen beskrivs som ett
tunt växtskikt i ytan som underlagras av en siltig/lerig sulfidlera/silt med
mäktigheten ca 0 - 2 m ökande mäktighet i östligriktning. De lösa finsedimenten
underlagras i sin tur av en fast lagrad silt med varierande mäktighet mellan
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0,5 - 1,0 m. Silten underlagras i sin tur av en fast till mycket fast lagrad sandig
siltig morän vars mäktighet varierar mellan 0,5 - 2,0 m. Den sandiga siltiga
moränen vilar på ett antaget berg. I områdets nordöstliga del ovan nivå +4,5 m är
de löst lagrade finsedimenten endast 0 - 0,5 m som underlagras av en fast lagrad
sandig silt vars mäktighet är mellan 0,5 - 2 m ökande i sydöstlig riktning.

3.1.5 Befintlig avvattning
Det är ett relativt stort område som har tillrinning till Rikshems del av
planområdet. Både motionsspåret och vägen öster om planområdet utgör hinder/
barriärer för ytavrinningen från berget ner mot sjön. Nederbörd infiltrerar i
marken, tas upp av växter och avdunstar till viss del, men avrinner annars på och
i marken mot sjön. Skogsmarken och vägens avvattning visas i Figur 5 och
motionsstråkets avvattning i Figur 6.

Figur 5. Planområdets avvattning idag till befintligt vägdike.

Figur 6. Motionsstråkets avvattning idag och en vattenväg ner för backen mot en
av trummorna (syns längst ner i bilden) under motionsstråket.

En avrinningsanalys är gjord utifrån höjddata från nationella höjddatabasen med
2 m mellanrum mellan mätpunkterna. Metoden för analysen går ut på att i
höjddatat leta efter de lägsta och högsta punkterna och utifrån det tas
avrinningsområden och lågstråk som också kan kallas vattenvägar, fram. Metoden
visar hur ett normalt regn sannolikt kommer flöda på markytan men vid ett större
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regn kan vattnet hitta andra vägar. Resultatet, som visas i

Figur 7, visar delavrinningsområden och flödesvägarna till, genom och ut från
planområdet (bilden till vänster) samt var i området det finns lågpunkter (bilden
till höger).

Osäkerheter i analysmetoden finns då i t ex att trummorna inte finns med i och
med att det endast är höjddata för marknivån som analyserats. Det finns också en
osäkerhet i analysmetoden gällande hur avrinningsvägarna ser ut från
lågpunkterna. Sannolikt kommer lågpunkterna förs avrinna enligt utritade
avrinningsvägar när lågpunkterna fyllts till viss del med vatten.
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Figur 7. Avrinningsområden som leder till området och genom området till vänster
och in mer inzoomad bild som visar var det finns låga områden (blå markerade
områden) till högre. OBS, blå markeringen visar inte vattendjup utan är resultatet
av en analys av markhöjder.

Det finns två större områden som blir instängda och där sannolikt vatten samlas,
ett i sydöstra delen och ett vid trummorna under vägen. I och med att områdena
avvattnas med trummorna regleras vattennivån ner till trummornas vattengångs
nivå. I och med att grundvattenytan också är hög upplevs de lägre områdena
troligen som fuktiga/blöta. Genom en av lågpunkterna, där marken tydligt är blöt,
går Landhöjningsstigen, se Figur 8.

Figur 8. Blöt mark i lågpunkten där Landhöjningsstigen passerar.
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Det finns idag trummor under motionstråket och vägen som leder vattnet från
berget till sjön, se i Figur 9. Den nordligaste trumman under motionsstråket har
en diameter av 200 mm, den sydligare under motionstråket är 300 mm och den
som ligger under vägen är två stycken 300 mm trummor bredvid varandra.
Trummornas kapacitet är ca 40 l/s för respektive 200-trumma och ca 100 l/s per
300-trumma.

Figur 9. Trummor som finns i området visas med grönt linje.

Figur 10. Den södra av trummorna under motionsstråket.

Som nämnts tidigare har området söder om planområdet fyllts upp, exploaterats
och fått förändrad marknivå mot tidigare. I Figur 11 kan man se utformningen av
det södra området ovanpå avrinningsanalysen. Slänterna för det exploaterade
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området är på de flesta ställen utförda med en lutning av 1:3 och i norra kanten
går slänten in i Rikshems del av planområdet (foto över slänten se Figur 12).

Figur 11. Visar utformningen av det södra området på avrinningsanalysen.

Figur 11 visar också att stora delar av tillrinningsområdet i söder inte når
Rikshems del av planområdet på grund exploateringen. Istället kan den del av det
södra området som avrinner mot Rikshems del av planområdet ses i Figur 13, norr
om den lila markeringen.
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Figur 12. Det södra området med slänten som går in i planområdet.

3.1.6 Befintliga ledningar
Inom Rikshems del av planområdet idag finns inga ledningar förutom
vägtrummor. I vägen ligger en stor vattenledning och en fjärrvärmeledning. Det
förekommer även elkablar i motionsstråket och i vägen.

I området söder om planområdet mynnar en dagvattenledning i planområdet. I
samma sträckning finns också avsättningar för spillvatten och vatten.
Med direkt ytavrinning och med utloppet från ledningen leder vatten från ungefär
halva det södra bostadsområdet. Gränsen kan ses i Figur 13. Dagvattenledningen
är en D160 och uppskattas ha en lutning av 10 ‰ vilket ger den en kapacitet av
24 l/s enligt Prandtl-Colebrooks formel.
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Figur 13. Visar avgränsning (lila linje) i av området söder om planområdet som
har sin avrinning mot planområdet. Bild från Relationshandling för Klintbacken 2
utförd av WSP.

3.1.7 Befintliga flöden och volymer
För att tydliggöra hur stora flöden som genereras inom avrinningsområdet har
beräkningar för flöden och vattenvolymer gjorts. Beräkningarna utgår från
Svenskt Vattens P90 både gällande flöden från regn och för flöden för
snösmältning. Avrinningskoefficienter för olika typer av ytor visas i
resultattabellerna. Regnintensiteter är hämtade från Svenskt Vatten P104, bilaga
1.2, tabell 8.3.

Planområdet kan definieras enligt P90 som ett ”instängt område utanför
citybebyggelse” på grund den tänkta utformningen inom planområdet, av berget
på ena sidan av området och på grund av vägen på andra sidan. Dimensionerande
regn för separat dagvattenhantering blir ett 5-årsregn. Rinntiden från berget är
osäker på grund av det kuperade landskapet varför två olika rinntider studerats,
10 minuter (markavrinning 0,5 m/s) och 40 min (markavrinning 0,1 m/s).
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Det avrinningsområde som leder till planområdet är nästan tio gånger så stort
som planområdet i sig men eftersom avrinningsområdet till största delen består av
skogsmark, även om marken lutar, blir flödet inte stort.

Det totala flödet för ett 5-årsregn med en tillrinningstid på 10 min uppskattas vara
122 l/s och 52 l/s med en tillrinningstid på 40 min. Den största delen kommer från
områden uppströms planområdet vilket visas i Tabell 1.

Om man tittar på snösmältningen är det uppskattade maxvärdet 24,2 mm/h (5,6
l/s*ha) för Luleå enligt Svenskt Vatten P90 vilket motsvarar 34 l/s för
planområdet och det tillrinnande området. Över de 12 timmar som
snösmältningen uppskattas vara passerar en volym av 1400 m3 vatten området.
Siffrorna presenteras i Tabell 1 och Tabell 5.

Tabell 1. Totala avrinningen från planområdet och tillrinnande områden från
nordväst om planområdet.

Avrinning från Rikshems och externa områden norr
Marktyp Atot Avrinnings- Ared Q10min Q40min Snösmält

(m2) koefficient (m2) 5-årsregn 5-årsregn Dygnsmax

i = 181 l/(s∙ha) i = 76 l/(s∙ha) i = 5.6 l/(s∙ha)

(l/s) (l/s) (l/s)
Totalt 59960 0,1-0,9 6724.6 122 52 34

Avrinningen för endast Rikshems del av planområdet innan exploatering,
presenteras i Tabell 2. Eftersom detta område är mindre har bara flöden tagits
fram med en tillrinningstid på 10 min. Även snösmältningsflöden visas i tabellen.

Tabell 2. Avrinning in från Rikshems del av planområdet idag.

 Avrinning före exploatering
Marktyp Atot Avrinnings- Ared Q10min Snösmält

(m2) koefficient (m2) 5-årsregn Dygnsmax
i = 181 l/(s∙ha) i = 5.6 l/(s∙ha)

(l/s) (l/s)
Kuperad skogsmark 4862 0,1 486,2 8,8 2,7

Väg 731 0,9 658,3 11,9 0,4
Vägslänt 669 0,2 133,8 2,4 0,4

Slänt från granntomt 765 0,2 153,0 2,8 0,4
Total 7027 0,1-0,9 1431,3 26 4

Den del av det avrinningsområdet som rinner till planområdet ifrån nordväst,
längs motionstråket till Rikshems del av planområdet presenteras i Tabell 3. Flödet
visar det flöde som ska kunna ledas igenom planområdet efter exploatering för att
inte översvämning ska uppkomma.

Tabell 3. Avrinning som rinner in i området från nordväst.
 Externt avrinningsområde nordväst
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Marktyp Atot Avrinnings- Ared Q10min Q40min Snösmält

(m2) koefficient (m2) 5-årsregn 5-årsregn Dygnsmax
i = 181 l/(s∙ha) i = 76 l/(s∙ha) i = 5,6 l/(s∙ha)

(l/s) (l/s) (l/s)
Kuperad skogsmark 52933 0,1 5293,3 96 41 30

Den del av det avrinningsområdet som rinner till planområdet från sydöst
presenteras i Tabell 4. Området i sydost har beräknats utifrån i
avrinningsanalysen, alltså utan hänsyn till att exploateringen förändrat en del av
området. Som nämnt i kapitlet befintliga ledningar leds inte hela området söder
om Rikshems del norrut vilket analysen har antagit och av den anledningen har
området sydost inte inkluderats i beskrivningen av totala flöden.

Tabell 4. Avrinning som rinner in i området från sydost, notera att dessa inte tar
hänsyn till exploateringen som förändrar avrinningen.

Externt avrinningsområde sydöst
Marktyp Atot Avrinnings- Ared Q10min Q40min Snösmält

(m2) koefficient (m2) 5-årsregn 5-årsregn Dygnsmax
i = 181 l/(s∙ha) i = 76 l/(s∙ha) i = 5.6 l/(s∙ha)

(l/s) (l/s) (l/s)
Kuperad skogsmark 23591 0.1 2359,1 43 18 14

Volymer för regn och snösmältning från Rikshems del och tillrinnande områden
från nordost presenteras i Tabell 5.

Tabell 5. Volymer från regn och snösmält för planområdet och externa områden
norr.

Volymer för avrinning från Rikshems del och externa områden norr
Marktyp Atot Ared Q10min Q40min Snösmält

(m2) (m2) 5-årsregn 5-årsregn Dygnsmax

i = 181 l/(s∙ha) i = 76 l/(s∙ha) i = 5.6 l/(s∙ha)

(m3) (m3) (m3)
Planområde 7027 1431 16 20 170
Tillrinnande

från  nordväst 52933 5293 58 74 1281
Totalt 59960 6725 74 94 1451

4. Förutsättningar dagvattenhantering

4.1 Planområdets föreslagna utformning
I planområdet planeras två stycken sjuvåningshus, se skissförslag för planen i
Figur 14. Väster om området kommer parkeringar byggas som eventuellt med
carportar. Området ligger höjdmässigt ligger det idag lägre än omgivande mark
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men det är planerat att marken ska fyllas ut så att den ligger högre än vägen
öster om området och ansluter till nivån för motionsspåret i öster.

Figur 14 Skissad utformning för planområdet (Tirsén & Aili arkitekter 2015-12-09)

Förutom exploateringen av Rikshems fastighet kommer vägen eventuellt att
breddas samt även kompletteras med en gång och cykelväg på östra sidan av
vägen.

4.2 Flöden med föreslagen utformning
Med utgångspunkt från skissad utformning kommer avrinningen från fastigheten
bli enligt Tabell 6.  Klimatfaktor 1,3 har används för att ta hänsyn till
klimatförändringarna i enligt Luleås riktlinjer för klimatanpassning. Med
exploateringen och med höjd för framtida klimatförändring ökar avrinningsflödet
från 23 l/s (befintliga förhållanden) till 56 l/s för ett 5-årsregn med tillrinningstid
10 minuter. Eventuella krav på fördröjning av vattnet ifrån området är inte
klargjort i denna utredning.

Tabell 6. Avrinning från planområdet med föreslagen utformning
Avrinning enligt föreslagen plan

Marktyp Atot Avrinnings- Ared Q10min Q40min

(m2) koefficient (m2) 5-årsregn 100-årsregn

i = 236 l/(s∙ha) i = 636 l/(s∙ha)

(l/s) (l/s)
Gräsmatta 2637 0.1 264 6.2 16.8

Hus 869 0.9 782 18.5 49.7
väg 1457 0.8 1165 27.5 74.1

Slänt från annan tomt 718 0.2 144 3.4 9.1
Totalt 5003 0,1-0,9 2098 56 150

Förväntad tillrinning från områdena nordväst till Rikshems del presenteras i
Tabell 7 där området blivit uppdelat i två delar, en vars vattenvägar passerar
motionstråket till Rikshems område och en som rinner till planområdet norrifrån.
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Tabell 7. Avrinning till Rikshems del av planområdet från väster vid motionsstråket
och från nordväst.

 Avrinning till Rikshems del
Marktyp Atot Avrinnings- Ared Q10min Q40min Q10min Q40min

(m2) koefficient (m2) 5-årsregn 5-årsregn 100-årsregn 100-årsregn

i = 236 l/(s∙ha) i = 99 l/(s∙ha) i = 636 l/(s∙ha) i = 264 l/(s∙ha)

(l/s) (l/s) (l/s) (l/s)
Från

nordväst 21975 0.1 2197 52 22 140 59
Över

motionstråk 30210 0.1 3021 72 30 193 80
Totalt 52185 0.1 5218 124 52 333 139

Tillrinningen från sydväst då området inte är exploaterat presenteras i Tabell 8. En
stor del av området leds idag en annan väg i och med exploateringen. Den del
som är exploaterad sker en större avrinning.

Tabell 8. Avrinning till rikshems del av plan området från sydväst.
Tillrinnande område från söder

Marktyp Atot Avrinnings- Ared Q10min Q30min Q10min Q40min

(m2) koefficient (m2) 5-årsregn
5-

årsregn
100-

årsregn
100-

årsregn

i = 236 l/(s∙ha)
i = 99
l/(s∙ha)

i = 636
l/(s∙ha)

i = 264
l/(s∙ha)

(l/s) (l/s) (l/s) (l/s)
Kuperad

skogsmark 20731 0,1 2073 49 21 132 55
Bebyggt, del

av södra
området 2860 0,7 2002 47 20 127 53
Totalt 23591 4075 96 40 259 108

4.3 Förutsättningar för utformning dagvattenhanteringen
I och med att ett ganska stort område avrinner mot och genom planområdet
behövs det finnas en vattenväg igenom området även efter exploatering. Tex i
form av ett dike. Det avskärande diket längs motionsspårets västra kant, mot
berget, behöver ses över och troligen göras något större och tydligare samt
eventuellt lutas om mot trumman som leder in vattnet igenom planområdet. Det
är det diket som kommer att stoppa hela tillrinningen från berget ner till
planområdet vilket gör det till en viktig förutsättning för att minska risken för
översvämning.

Trummorna under motionsstråket kommer att behöva ersättas av en större
trumma vid vattenvägen. Det är sannolikt också så att trumman under vägen i
öster också kommer att behöva flyttas och dimensioneras upp. I och med att det
blir större trummor behövs en viss täckning för att eventuella driftsfordon på
motionsstråket eller tung trafik på vägen ska kunna passera. Detta påverkar
dikesdjupen vid trummynningarna. Vattenvägen genom området måste utformas
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så att dess kapacitet är tillräcklig för att kunna leda igenom dimensionerande
flöde.

Det avrinner även vatten längs vägen från norr mot de befintliga trummorna
under vägen. Vid en höjning av marken i planområdet påverkas avrinningen och
nya lågpunkter bildas som måste kunna avvattnas.

Dagvatten från området i söder måste tas omhand vid exploatering av
planområdet. Vattnet släpps idag i slänten som sedan kommer fyllas upp, både via
en D160 och via släntfoten som går runt det södra området.

Vid extremnederbörd kommer vattnet först fylla upp det avskärande diket vid
motionsstråket och sedan rinna över motionsstråket vid lägsta punkten. Den
lägsta punkten bör sammanfalla med trumman under motionsstråkets placering så
att vattnet därefter rinner i vattenvägen igenom området. All mark i området bör
lutas mot vattenvägen där det är möjligt men planområdet kommer också att luta
från väster mot öster där vägen är. Vägen är i dag bomberad, dvs det bildas efter
uppfyllnad ett veck mot planområdet som måste avvattnas. Eventuellt kan vägen
ges enkelsidigt fall mot öster för att vatten ska kunna avrinna fritt mot sjön vid
större nederbörd än dimensionerande.

Dagvattenhanteringen inne i planområdet behöver planeras så att den utformas
ytlig eller grund. Anledningen är att schakt i den underliggande sulfidjorden bör
undvikas så långt det är möjligt. Dränering av sulfidjorden ska också undvikas då
den då lakar ur mot sjön. Uppschaktade massor måste köras på deponi.

I och med att MKN för sjön ställer krav på kvaliteten av dagvattnet behöver
utformingen av vara anpassad för ändamålet. Att höjdsätta planområdet så att
dagvattnet kan rinna mot vattenvägen som leder vattnet från berget igenom
området är ett sätt att rena vattnet. På så vis översila dagvattnet gräsytan och
genomgår rening innan borttransport. Likaså bör dagvatten från parkertingsytorna
ledas över gräsytor för översilning för rening.
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1(2) 

Bullerutredning 

 
Uppdrag 1320016340 Klintbacken 

Beställare Rikshem 

Från Johan Jönsson 

Till Björn Ylinenpää 

PM nummer 1 
 

1. Riktvärden 

En förenklad beräkning utan hänsyn till terrängvariationer har genomförts för att 
bedöma hur mycket trafik som kan gå på anslutningen mot Yttervikens 
industriområde utan att riktvärden vid bostadsfasader överskrids om denna 
öppnas för genomgående trafik. 
 

Följande riktvärden finns definierade i Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 

bostadsbyggnader och ska tillämpas vid nybyggnad av bostäder.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1: Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid 

nybyggnad av bostäder eller nybyggnad/väsentlig ombyggnad av infrastruktur. 

2. Bullersituation om gatan förblir stängd för genomgående 
trafik 

Boendeparkering är enligt planen placerad väst om bostäderna, vilket innebär 

att bilar passerar bostäderna på väg till och från parkeringen. Med dagens 

förutsättningar skulle gatan utanför husen trafikeras av ca 75 busspassager och 

som en grov uppskattning cirka 200 personbilspassager (till/från parkeringen). 

Med dessa trafikvolymer riskerar inte riktvärden att överskridas vid 

Datum 2015-12-21 

 

Ramböll Sverige AB 

Box 850 

Köpmangatan 40B 

971 26  Luleå 

 

T: +46 (0)10-615 60 00 

D: +46 (0)10 615 11 51 

F: +46 (0)920-180 04 

www.ramboll.se 

 

Unr [3.Uppdragsnummer] 

 

Ramböll Sverige AB 

Org nr 556133-0506 

 

Utrymme Högsta trafikbullernivå dB(A) 

 Ekvivalentnivå Maximalnivå 

Inomhus  30 45 (nattetid) 

Utomhus (frifältsvärde)   

      Vid fasad 55  

      På uteplats 50 70 
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2(2) 

bostadsfasader utan beräknas till som mest runt 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå.  

Ljudnivåer vid en busspassage beräknas till strax över 70 dB(A) vid fasader 

närmast vägen.  

3. Bullersituation om gatan öppnas för genomgående trafik 

Bullernivåer bestäms förutom av den totala trafikvolymen till stor del två 

faktorer; trafikens hastighet samt hur mycket tung trafik som trafikerar gatan. 

Då Yttervikens industriområde ligger i ena änden av gatan kan det tänkas finnas 

risk att gatan blir en genomfartsgata för tung trafik från industriområdet.  

I ett fall där gatan öppnas för genomgående trafik och skyltas till 50 km/h samt 

att 10 % av det tillkommande flödet på vägen är tung trafik kan gatan ha runt 

1000 fordon per dygn (150 tunga, 75 bussar + 75 andra tunga fordon) utan att 

riktvärdet 55 dB(A) vid fasad överskrids. Vid samma situation men med 30 km/h 

kan flödet vara cirka 1300 fordon per dygn.  

 

Om dagens busstrafik kvarstår (34 bussar per riktning per vardag) och övrig 

tung trafik förbjuds kan gatan ha cirka 1300 fordon per dygn utan att riktvärdet 

55 dB(A) ekvivalent ljudnivå överskrids. Detta gäller vid skyltad hastighet 50 

km/h. Sänks hastigheten, och utformningen kan säkerställa 30 km/h, så kan 

gatan trafikeras av cirka 2000 fordon.   

4. Ljudnivåer på balkonger 

Riktvärdet för ljudnivå på uteplats är enligt Förordning (2015:216) om 

trafikbuller vid bostadsbyggnader 50 dB(A) avseende ekvivalent ljudnivå samt 

70 dB(A) avseende maximal ljudnivå. En uteplats kan vara privat eller 

gemensam och så länge en uteplats klarar kraven för buller kan ytterligare 

uteplatser som inte klarar riktvärden finnas som komplement.   

 

På grund av byggnadernas närhet till vägen kan ljudnivåer bli höga trots relativt 

små trafikmängder. Riktvärden överskrids inte vid dagens trafikmängder (även 

om maximal ljudnivå överskrider 70 dB(A) vid en busspassage, men inte mer än 

5 ggr per timme, på balkonger direkt mot vägen). Vid en ökad trafikering på 

gatan kommer dock riktvärdet för ekvivalent ljudnivå att överskrida 50 dB(A) 

vid samtliga balkonger mot vägen. I ett sådant fall bör det säkerställas att det 

också finns en gemensam uteplats på innergården längre från vägen där 

riktvärden inte överskrids. 
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Klintbacken, Rikshem (MUR)

1. Objekt

Ramböll Sverige AB har på uppdrag av Rikshem AB utfört geotekniska
undersökningar inför detaljplan och nybyggnation av två sjuvåningshus (trähus)
på Klintbacken.

2. Syfte

Syftet med de geotekniska undersökningarna är att fastställa de geotekniska
förutsättningar som råder inom berört område samt göra en bedömning av
förekomsten av markradon.

I föreliggande rapport redovisas den geotekniska undersökning som utförts. Detta
dokument är upprättat av Tom Clarke, Ramböll Sverige AB, och granskat av Hans
Häggström, Ramböll Sverige AB.

3. Underlag för undersökningen

Tekniska förvaltningen i Luleå har tidigare utfört översiktliga och kompletterande
geotekniska undersökningar i området. De geotekniska undersökningarna används
som underlag i helhetsbedömningen. De punkter och data som används kommer
att redovisas och namnges efter samma beteckningssätt som Luleå tekniska arkiv
använder. Punkterna heter 33C5xx.

4. Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. För mer
information gällande styrande dokument, se tabell 1 till tabell 2 nedan.

Tabell 1: Planering och redovisning

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Fältplanering SS-EN 1997-2

Fältutförande SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk fälthandbok samt
SS-EN-ISO 22475-1

Jordartsbenämning SS-EN 14688-1

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2
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Tabell 2: Fältundersökningar

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Skruvprovtagning
SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk fälthandbok
(EN ISO 22475-1:2006)

Hejarsondering
SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk fälthandbok
(SS-EN ISO 22476-2)

Viktsondering SGF Rapport 3:99, Metodblad för viktsondering
SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk fälthandbok

5. Geoteknisk kategori

Undersökningarna är utförda i enlighet med förutsättningarna för tillämpning av
Geoteknisk kategori 2 (GK2).

6. Befintliga förhållanden

6.1 Topografi och markbeskaffenhet
Området ligger mellan Mjölkuddsberget, precis vid dess fot, och Björskatafjärden.
Slänten upp på Mjölkuddsberget består av hög barrskog. Gles löv- och barrskog
med sly finns i det planerade området. Växtligheten mellan vägen och
Björskatafjärden är lövskog.

Det tilltänkta området ligger på mellan 3-5 m.ö.h men nivåskillnaden ökar snabbt
västerut mot Mjölkuddsberget och österut mot Björkskatafjärden ner till 0,5
m.ö.h.

Marken består av ett tunt växtskikt i ytan som underlagras av en siltig/lerig
sulfidlera/silt med mäktigheten ca 0 – 2 m ökande mäktighet i östligriktning. De
lösa finsedimenten underlagras i sin tur av en fast lagrad silt med varierande
mäktighet mellan 0,5-1,0 m. Silten underlagras i sin tur av en fast till mycket fast
lagrad sandig siltig morän vars mäktighet varierar mellan 0,5-2,0 m. Den sandiga
siltiga moränen vilar på ett antaget berg. I områdets nordöstliga del ovan nivå
+4,5 möh är de löst lagrade finsedimenten endast 0-0,5 m som underlagras av en
fast lagrad sandig silt vars mäktighet är mellan 0,5-2 m ökande i sydöstligriktning.
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I områdets sydligare del har endast 1,5 meter bergfritt djup erhållits. Dock har ej
några undersökningar utförts för att verifiera ev bergnivå.

Tabell 1: Materialbedömning
Bedömd jordart Materialtyp Tjälfarlighetsklass Schaktbarhetsklass
Siltig sulfidlera 5B 4 2
Silt 5A 4 3
Sandig siltig
morän

4A 3 5

6.2 Befintliga anläggningar
Området har en naturlig begränsning där det till söder ligger 5 st lägenhetshus.
Till väster går ett motionsspår och till öster går en mindre asfalterad väg. Lite
längre norrut ligger ingången till ett bergrum under Mjölkuddsberget.

7. Utsättning/avvägning

Utsättning och avvägning av borrpunkter har utförts av Håkan Johansson, Ramböll
Sverige AB.

· Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 21 45
· Koordinatsystem i höjd: RH2000

8. Geotekniska fältundersökningar

Utförda fältundersökningar tillhörande denna utredning redovisas i ”Fältrapport -
Klintbacken” upprättad av Tom Clarke, Ramböll Sverige AB, daterad 2015-12-17.
Fältrapporten är bilagd till denna rapport, se bilageförteckning.

Resultat av undersökningen redovisas i plan och sektion som bilagor.

8.1 Utförda fältförsök och insitu-försök
Nedan redovisas utförda undersökningar med respektive metod enligt gällande
standard, se kap 4, styrande dokument.

· 6 st Viktsondering (Vim) för bedömning av jordlagrens relativa fasthet.
· 4 st Hejarsondering (Hfa) för bedömning av jordlagrens relativa fasthet

samt utvärdering av deformationsegenskaper.
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8.2 Utförda provtagningar
Nedan redovisas de provtagningar som utförts med respektive metod enligt
gällande standarder, se kap 4, Styrande dokument.

· 9 st störd provtagning med skruvprovtagare (Skr) för okulär bedömning
av jordart och jordlagerföljd.

8.3 Undersökningsperiod
De geotekniska fältundersökningarna utfördes under november månad 2015.

8.4 Fältingenjörer
Fältundersökningarna utfördes av Håkan Johansson, Ramböll Sverige AB.

8.5 Kalibrering och certifiering
För information angående kalibrering och certifiering se ”Fältrapport - Klintbacken”
upprättad av Ramböll Sverige AB, daterad 2015-12-17. Fältrapporten är bilagd till
denna rapport, se bilageförteckning.

8.6 Provhantering
Provtagning och hantering av jordprover har utförts enligt SGF Rapport 1:2013,
Geoteknisk fälthandbok.

Störda prover har förvarats och transporteras i provpåsar av plast.

9. Laborationsundersökning

Till följd av att det vid fältundersökningen bedömdes finnas sulfidhaltiga massor i
undersökningsområdet så skickades ett stört prov till det ackrediterade
laboratoriet MRM i Luleå för bestämning av försurningspotential, se bilaga 3 för
resultat från utförda försök.

På labbet har inskickat prov okulärt bedömts till något siltig sulfidlera. Det
inskickade provet är taget på djupet 1,3 – 1,5 m, men är enligt fältgeotekniker
representativt för djupet 0,8-2,0 m.

10. Miljögeotekniska undersökningar

10.1 Tillvägagångssätt
Radonburk installerades i borrhål RA1501 på 0,5 m djup.

10.2 Utförda undersökningar
Nedan redovisas utförda undersökningar med respektive metod.

· 1 st radonmätdetektor för bedömning av radonhalt i markluft.
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10.3 Undersökningsperiod
Radondetektorn var nedgrävd från den 2015-11-03 till 2015-11-09.

10.4 Radon i markluft
Resultat från analys redovisas i tabell 3 nedan.

Tabell 3: Radonhalt i markluft

Mätpunkt [kBq/m3]

RA1501 1

Enligt den översiktliga Markradonutredningen för Luleå kommun visar att detta
område ligger inom normalriskområde.

11. Hydrogeologiska undersökningar

11.1 Utförda undersökningar
I området har hydrogeologiska undersökningar utförts i 1 punkt genom installation
av grundvattenrör.

11.2 Undersökningsperiod
Grundvattenrören funktionstestades vid installationstillfället.

11.3 Grundvattennivå
I RA1508 noterades grundvatten vid 0,3 m djup.
För fullständig redovisning av grundvattennivåer, se bilaga 3 – Gv rör.

11.4 Fältingenjörer
Fältarbetet utfördes av Håkan Johansson, Ramböll Sverige AB

12. Härledda värden

Sammanställning för härledda värden från fält- och laboratorieresultat redovisas i
bilaga 2.

12.1 Hållfasthetsegenskaper
Friktionsvinkel
Utvärdering av friktionsvinkeln har skett enligt figur 5.2-9, avsnitt 5.2.3.8 i TK
Geo 13. Utförda viktsonderingar utgör underlag för utvärdering av friktionsvinkeln.
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Hänsyn till jordens siltinnehåll har tagits genom att viktsonderingsmotståndet
dividerats med 1,3 för utvärdering av friktionsvinkeln.

Vid utvärdering av viktsondering har vid slag en friktionsvinkel av 40 grader
antagits.

Redovisning av härledda värden för friktionsvinkeln redovisas i bilaga 2.

Sättningsmodulen
Utvärdering av sättningsmodulen har skett enligt figur 5.2-8, avsnitt 5.2.3.5 i TK
Geo 13. Utförda viktsonderingar utgör underlag för utvärdering av
sättningsmodulen.

Vid utvärdering av viktsondering har vid slag en sättningsmodul av 90 MPa
antagits.

Redovisning av härledda värden för sättningsmodulen redovisas i bilaga 2.

13. Värdering av undersökning

13.1 Generellt
Vid sammanställning av utförda geotekniska undersökningar erhålls en viss
spridning och, i vissa fall, avvikande enstaka värden mellan de olika
undersökningsmetoderna. Orsaken till spridningen och skillnader är noggrannhet
mellan mätmetoder, maskinella och yttre faktorer samt mänskliga faktorn.
Spridningen för uppmätta och undersökta jordparametrar anses vara inom det
normala spannet.

13.2 Avvikelser
Inga avvikelser har noterats i samband med fältundersökningarna.

14. Redovisning

Redovisningsprogrammet Geosuite har använts för att presentera resultat från
utförda undersökningar i plan och tvärsektion.

Ritningar har framställts av Hans Häggström, Ramböll Sverige AB.
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Geoteknisk utredning Klintbacken
(Rapport)

1. Allmän projektinformation

Denna Fältrapport är ett tilläggsdokument till ”MUR - Klintbacken”, daterad 2015-
12-17, uppdragsnummer: 1320016340.

Teknikansvarig konsult: Hans Häggström
Ansvarig borrledare: Håkan Larsson, HLN

Jesper Ahlström, JAM

2. Omfattning

Geotekniska fältundersökningar utfördes av Ramböll Sverige AB under november
månad år 2015. Fältundersökningar har utförts i 10 sonderingspunkter. I tabell
2.1 och tabell 2.2 nedan redovisas de undersökningar som utförts med respektive
metod. Resultaten av undersökningarna redovisas på ritningar i plan, sektion och
profil.

Tabell 2.1 Utförda fältundersökningar och provtagningar

Sonderings-
punkt

Metod Datum Filnamn vid digital
lagring

Signatur

RA1501 Vim, Skr 2015-11-03 03-NOV.STD HLN
RA1502 Vim, Skr 2015-11-03 03-NOV.STD HLN
RA1503 Vim,

Skr
2015-11-11
2015-11-10

111_2092.VIM HLN

RA1504 HfA,
Skr

2015-11-11
2015-11-10

111_2093.HFA HLN

RA1505 HfA,
Skr

2015-11-11
2015-11-10

111_2094.HFA HLN

RA1506 Vim,
Gv

2015-11-11
2015-11-10

111_2095.VIM HLN

RA1507 HfA,
Skr

2015-11-11
2015-11-10

111_2096.HFA HLN

RA1508 HfA,
Skr

2015-11-11
2015-11-03

111_2097.HFA HLN

RA1509 Vim, Skr 2015-11-03 03-NOV.STD HLN
RA1510 Vim, Skr 2015-11-03 03-NOV.STD HLN
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Tabell 2.2 Antalet utförda fältundersökningar fördelat på metod

Undersökningsmetod Antal

Sondering

Vim 6

Hfa 4

Provtagning

Skr 9

Miljö och Hydrogeo

Gv-rör 1

Radondetektor 1

3. Kvalitetsinformation och observationer

Kalibreringsprotokoll för borrbandvagn finns samlat hos Ramböll Sverige AB och
skickas till beställaren vid förfrågan.

Avvikelser i samband med fältundersökningar beskrivs under kap.12 i tillhörande

MUR.
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Inledning 
Sulfidjord som läggs aerobt ovan grundvattenytan kommer att utsättas för 

uttorkning varvid torksprickor uppstår. Vid nederbörd kommer vatten att strömma 

ned i sprickorna och rinna av från jorden. I viss mån kommer nederbörd att 

infiltreras i underliggande material eller tas upp av den uttorkade jorden. Detta 

lakförsök är utformat för att efterlikna detta naturliga förlopp och bedöma jordens 

försurningspotential samt försurningseffekt.  

 

Metod 
Lakförsöket utförs enligt MRM:s egen metod som beskrivs i princip i Råd och 

rekommendationer för hantering av sulfidjordsmassor (Pousette 2007). Lakförsöket 

utförs i två delar. Dels utförs ett anaerobt laksteg på färskt provmaterial för att 

bedöma in-situ-förhållanden och dels utförs aerob lakning i flera steg (vanligtvis 10 

steg). Vid varje laksteg mäts pH och konduktivitet och mellan lakstegen torkas 

proven i ugn på 105°C.  

 

Bedömningen av lakförsökens resultat utvärderas enligt två modeller, dels en 

modell som är framtagen av MRM (Tabell 3), och dels enligt en modell som 

förordas av Trafikverket (Figur 2). Dessa två bedömningsmodeller visar inte 

nödvändigtvis på helt samstämmiga slutsatser de beaktar delvis något olika 

parametrar. I den slutliga bedömningen vägs även andra parametrar in som till 

exempel organiskt innehåll och pH-kurvans utveckling. 

 

Utöver lakningen bestäms provens vattenkvot och glödningsförlust, proven 

okulärbedöms och ett torkat delprov skickas till ett ackrediterat laboratorium för 

analys av järn och svavelinnehåll.  

 

Allmän karaktärisering 
Jordprovet har undersökts för att bedöma dess försurningspotential och 

försurningseffekt. Provet har okulärt bedömts som något siltig sulfidlera, se Tabell 

1. 

 

Provet har analyserats på sitt innehåll av Fe och S (Tabell 2).  
 

Tabell 1: Vattenkvot och glödningsförlust i undersökt material. 

 

 
Tabell 2: Järn, svavel, Fe/S-kvot samt pH. 

Prov 
Fe 

(mg/kg TS) 
S 

(mg/kg TS) 
Fe/S pHanaerob 

RA1507 1,3–1,5 m 27300 2110 12,9 6,99 

 

Prov RA1507 1,3–1,5 m, har ett järninnehåll på ca 2,7 % och ett svavelinnehåll på 

0,2 %.     En låg Fe/S-kvot (under ca 3) är en första indikation på att mycket hög 

försurningspotential föreligger, medan höga värden (över ca 60) tyder på en låg 

Prov Benämning 
Vattenkvot  

% 

Glödgningsförlust  

% 

RA1507 1,3–1,5 m (si)suCl 72,7 3,5 
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försurningspotential. Även det totala innehållet av svavel (eg. järnsulfid) styr 

försurningspotentialen.  

 

Vid anaerob lakning av sulfidjord som inte är syrepåverkad ligger pH-värdet 

normalt mellan 6,5 och drygt 8. Provet har ett pH-värde som indikerar att 

försurningsprocessen inte har påbörjat.   

 

Försöksresultat och bedömning 
I Tabell 3 nedan redovisas resultat från Prov RA1507 1,3–1,5 m enligt en av 

modellerna för försurningsbedömning.  

 
Tabell 3: Förenklad bedömningsmodell för försurning.  

Sektion Djup Klassificering 
Fe, 

mg/kg 
S, mg/kg Fe/S 

pH, 

anaerob 

pH 

laksteg 

4 

pH, 

min 

Försurn. 

kort sikt 

Försurn. 

lång sikt 

RA1507 
1,3-

1,5 m 
(si)suCl 27300 2110 12,9 7,0 4,1 3,6 måttlig hög  

           

    
S Fe/S 

 
pH 

 

Försurn. 

kort sikt 

Försurn. 

lång sikt 

    
>10000 <3 

 
<3 

 

mycket 

hög 

mycket 

hög 

    

5000-

10000 
? 

 
3-4 

 
hög  hög  

    
600-5000 ? 

 
4-5 

 
måttlig måttlig 

    
<600 >60 

 
>5 

 
låg låg 

 

 

I den europeiska lakningsstandarden för karaktärisering av avfall motsvaras mycket 

lång tid av ett L/S-förhållande på 10. Detta lakningsförsök ger upphov till ett L/S-

förhållande på omkring 15-20 på kort tid genom att materialet är finfördelat och 

kontakten kan ske mellan vattenvolymen och hela jordprovet. Mycket tyder dock på 

att L/S-kvoten inte är styrande för försurningsförloppet och att antalet laksteg 

istället är avgörande.  

 

I Figur 1 redovisas uppmätta pH-värden för 10 aeroba laksteg. I vanliga fall sjunker 

pH-värdet markant med varje laksteg, oftast från ett pH-värde av 7-8. pH-värdet i 

det aktuella provet sjunker snabbt efter det första anaeroba laksteget och sjunker 

stabilt under hela lakprocessen. 
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Figur 1: pH-ändring vid lakning i totalt 10 aeroba steg.  

 

I Figur 2 nedan redovisas i diagramform en annan modell att bedöma 

försurningsrisken som förordas av Trafikverket. Genom att i detta lakförsök 

använda båda modellerna fås en bredare bedömningsgrund. Provet representeras av 

två punkter, totalsvavelhalten (försurningspotentialen) och pHmin 

(försurningseffekten). Prov som under lakningen inte når ned till pH 4 har generellt 

en måttlig eller låg försurningseffekt på kort sikt. Ett prov som i lakförsöket snabbt 

uppnår ett pH-värde under 4 kommer således att hamna högt i Figur 2, medan ett 

prov som inte når pH 4 hamnar längst ned.  

 

 
Figur 2: Bedömningsmall för försurningsegenskaper. 

 

I Figur 3 redovisas pH och konduktivitet för de aeroba lakstegen. 
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Figur 3: Sammanställning av lakförsök utfört på prov med beteckning RA1507 1,3–1,5 m. 

 

 

Sammanfattad bedömning 
RA1507 1,3-1,5 m 
Provet bedöms enligt bedömning ett (Tabell 3) ha en måttlig risk för försurning på 

kort sikt och en hög risk för försurning på lång sikt. Bedömning enligt Trafikverkets 

modell (Figur 2) indikerar att provet har en hög försurningseffekt och en måttlig 

försurningspotential. Försurningsprocessen bedöms ej ha startat i provet enligt det 

anaeroba pH:et. 

 

 

 

 

Eleonor Ringström 
 

 

Granskad av: 

Nanna Stahre 
 

 

 

Citerade publikationer 
Pousette, K. (2007). Råd och rekommendationer för hantering av 

sulfidjordsmassor. Luleå: Luleå tekniska universitet. 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2016-04-28

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 88

Motion om en grundlig översyn av kommunadministra-
tionen om möjligheter till utlokalisering kan finnas
Ärendenr 2016/143-008

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden beslutar att avslå motionen, i avvaktan på resultatet 
av översyn gällande administrativa processer och kundtjänst.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-23, § 250, att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har sedan remitterat 
motionen till stadsbyggnadsnämnden.

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta att 
avslå motionen, i avvaktan på resultatet av översyn gällande administrativa 
processer och kundtjänst. Arbetsutskottet föreslår bifall till förvaltningens 
förslag.

Erland Nilsson (LPo) föreslår i en motion att en grundlig översyn genomförs 
av kommunadministrationen och att översynen klargör möjligheterna till 
utlokalisering. Aktuella orter kan vara några av de noder som nämns i Vision 
Luleå 2050. 

Nilsson anför att den största delen av den kommunala administrationen finns 
i centrala Luleå och att det är nödvändigt att en stor och trångbodd 
administration, som till synes ökar, får en grundlig översyn. Det kan finnas 
väl anpassade lokaler till mindre kostnader utanför stadskärnan. I ett väl 
utbyggt fibernät med dagens möjligheter till elektronisk kommunikation finns 
inga hinder när det gäller informationsöverföring.

Arbetet med den koncernövergripande översynen av administrativa processer 
och kundtjänst har påbörjats. Bedömningen är att avvakta med att utreda om 
det finns väl anpassade lokaler utanför stadskärnan tills det finns ett färdigt 
förslag att utgå fram.

Sammanträdet
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till arbetsutskottets 
förslag och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2016-04-28

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Beslutsunderlag
 Yttrande 2016-02-16
 Kommunfullmäktiges beslut, KF § 250 2015-11-23
 Motion om grundlig översyn av kommunadministrationen (bilaga)

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-21

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 35

Motion om att införa Nuddisar i alla Luleå kommuns 
förskolor
Ärendenr 2016/24-008

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att bifalla 
motionen.

Sammanfattning av ärendet
Kristdemokraterna föreslår i en motion att en ordentlig utvärdering av 
prövoperioden med ”Nuddisar” görs samt att Luleå kommun utreder 
möjligheten att inför ”Nuddisar” i alla förskolor. ”Nuddisar” är en av flera på 
marknaden förekommande system för elektronisk närvarohantering i 
förskola. ”Nuddisar” har prövats vid två förskolor. En utvärdering gjordes 
2014 med positivt resultat. Ett annat system för elektronisk närvarohantering i 
förskola har också prövats och utvärderats, ”Planera förskola”. Denna 
utvärdering föll inte väl ut. På basis av dessa försök pågår en utredning där 
samtliga på marknaden förekommande system för elektronisk 
närvarohantering identifieras. Systemens möjligheter och förskolornas behov 
kommer sedan ligga till grund för en upphandling och därefter 
implementering av ett elektroniskt närvarosystem. Kostnaden har uppskattats 
till en investeringskostnad om cirka 2,5 MKr samt en löpande årlig 
driftskostnad om 2,5 MKr. Avsikten är att upphandla och implementera ett 
elektroniskt närvarosystem i Luleås förskolor när ekonomin tillåter. Förskolan 
i Luleå har otidsenliga verktyg för att hantera barns närvaro på ett rationell 
och effektivt sätt. En digital hantering av barns närvaro skulle bidra till ökade 
planeringsförutsättningar av den inre verksamheten, synliggöra 
effektiviseringsmöjligheter gällande bemanning men också reducera 
personalens stress samt underlätta och ge service till vårdnadshavare.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden 
beslutar att bifalla motionens båda att-satser. En utvärdering av 
prövoperioden med ”Nuddisar” har gjorts 2014. Med anledning av 
utvärderingen och det andra system för elektronisk närvarohantering som 
prövats under 2015 ”Planera förskola”, pågår ett utredningsarbete i syfte att 
identifiera samtliga på marknaden förekommande system för elektronisk 
närvarohantering. Avsikten är att på basis av denna och de behov som 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-21

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

förskolorna beskriver, upphandla och implementera ett elektroniskt 
närvarosystem i Luleås förskolor när ekonomin tillåter.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att 
föreslå Kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden att föreslå 
Kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Sammanträdet
Anna Newell (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställer Anna Newells förslag under proposition och finner att 
barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.

Beslutsunderlag
 Motion om att utreda möjligheten att införa ”Nuddisar” i Luleå 

kommuns förskolor
 Utvärdering av projekt ”Nuddisar”, 2014
 Uppdrag att utreda olika verktyg för elektronisk närvarohantering i 

förskolan, 2015
 Arbetsutskottets protokoll § 19, 2016-04-07

Beslutet skickas till
Verksamhetschef förskola, verksamhetschef F-6, samtliga förskolechefer, 
administrativ chef, Kommunfullmäktige
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Motion till Kommunfullmäktige i Luleå om att utreda möjligheten att 

införa ”Nuddisar” i Luleå kommuns förskolor. 

År 2013 fick Kristdemokraterna bifall på en motion om att införa "Nuddisar" i Luleå kommuns 

förskolor under en prövoperiod. Antnäs förskola och Kallkällans förskola blev utvalda till försöket 

med ”Nuddisar” eller så kallade TEMPUS. Prövotiden slutade hösten 2014. ”Nuddisar” är en touch-

skärm där föräldrarna kan lägga in schematider direkt på skärmen, via datorn eller via mobilappen. 

Barnen har en egen ruta med en figur i. Figuren är vitmarkerad innan barnet kommit till förskolan 

och efter att hen lämnat förskolan. Den är grön då hen loggat in. Om barnet är sjuk och föräldrarna 

meddelat det via mobilappen eller datorn så blir rutan lila. När föräldrarna gjort en schemaändring 

eller skickat ett meddelande (tex att någon annan hämtar) så blir rutan tvåfärgad och personalen kan 

kolla vad som ändrats. Det är väldigt lättöverskådligt för personalen och smidigt för föräldrarna.  

Föräldrarna tyckte det var enkelt och praktiskt med TEMPUS och ville gärna fortsätta. Barnen kunde 

vara delaktiga och personalen tyckte det var jättebra. Personalen upplevde mindre stress, framförallt 

på morgonen då de kunde ägna sin tid till barn och föräldrar utan att bli avbrutna med telefonsamtal 

angående sjukanmälningar eller annat, eftersom det gick så lätt att skicka och få information via 

TEMPUS. Vid vikariebrist hade all personal överblick av antalet barn på alla avdelningar och kunde 

hjälpa varandra. Köket såg vilka barn som kom till frukost, lunch och mellanmål vilket minskade 

matsvinnet, och de kunde även se till att barnen som var där fick sin specialkost. Eftersom 

föräldrarna kunde fylla i tider för hela veckan, flera veckor eller till och med en hel termin så kunde 

personalen ha en bra framförhållning när det gällde planering i verksamheten, och förskolechefen 

kunde planera och behovsanpassa vikariebehovet. Närvarostatistiken var lätt att ta fram och sparade 

tid för både personal och förskolechef.  

 

Under hösten 2015 har förskolorna prövat ett annat planeringsverktyg ”Planera förskola” via Tieto 

(edwise) men det fungerade inte alls. Personalen ser inte ens när barnen kommer eller när de ska åka 

hem, vilket innebär att de samtidigt måste ha vanliga papperskopior för att se barnens tider. Detta är 

mycket irriterande och energikrävande för alla. TEMPUS fungerade bra och leverantören hade 

utvecklat modulerna utifrån förskolans önskemål. 

Med anledning av detta vill Kristdemokraterna i Luleå  

- Att en ordentlig utvärdering görs av prövoperioden med ”Nuddisar” 

- Att Luleå kommun utreder möjligheten att införa ”Nuddisar” i förskolorna. 

 

 

Anette Asplund   Anna Newell 
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 Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-21

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 37

Motion om att minska storlek på fritidshemmens 
barngrupper
Ärendenr 2015/572-008

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att bifalla 
motionen.

Sammanfattning av ärendet
Nina Berggård, gruppledare (V) och Bertil Bartholdson, vice gruppledare (V) 
har för Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp lämnat in en motion om att 
minska storleken på fritidshemmens barngrupper. I motionen föreslås en 
utredning av förutsättningar för ett lägre antal barn per pedagog i 
fritidshemmen, en rimlig nivå på lokalyta per barn/elev per pedagog samt att 
utredning görs i samråd med fritidshemmens personal. 
Syftet är att säkerställa att fritidshemmen ska kunna uppfylla sitt pedagogiska 
uppdrag och fortsättningsvis utveckla kvaliteten i fritidshemmen. 

Nina Berggård och Bertil Bartholdsson beskriver i motionen fritidshemmets 
uppdrag: att möta varje barns behov, stimulera elevers utveckling och 
lärande, samverkan mellan fritidshem, skola och förskoleklass. Motionen 
beskriver en minskad storlek på fritidshemmets barngrupper som en 
förutsättning för personal att bedriva god pedagogisk verksamhet och 
utveckling av fritidshemmen och yrkar därför ovan redovisade utredningar. 
Man lyfter också anpassningen av storleken på barngrupperna till lokaler och 
personaltäthet som en säkerhets- och arbetsmiljöfråga.

Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att kvalitetsutveckling- och 
utredningsarbete som svarar mot motionens tre satser pågår i förvaltningen.

I enlighet med den med datum 2015-03-23 utfärdat direktiv, Direktiv- Översyn 
av elevpeng för samtliga skolformer genomförs en fullständig översyn av barn- 
och elevpengen inom samtliga skolformer inklusive fritidshemmet. 

Vidare har vid Skolinspektionens granskning av fritidshemmet framkommit 
synpunkter som berör bland annat elevgruppernas storlek. De synpunkter 
som framkommit omhändertas och beskrivs i det pågående systematiska 
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kvalitetsarbetet. Det innebär att utvecklingsarbete sker i samverkan mellan 
rektor, personal och ekonomer knutna till verksamheterna.

I barn- och utbildningsförvaltningens lokalstrategiplan finns riktvärden 
framtagna för barn och elevers vistelse som gäller i skolverksamhetens 
samtliga former, typ A om 11-13 kvadratmeter per barn i åldern 1-12 år och 
typ B om 13-15 kvadratmeter per barn i åldern 13 – 20 år.
 
Mot bakgrund av ovan redovisade pågående arbete och befintlig lokalstrategi 
föreslår barn- och utbildningsförvaltningen barn- och utbildningsnämnden att 
avslå motionen om att minska storleken på fritidshemmens barngrupper. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår Barn- och utbildningsnämnden att 
föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen.

Arbetsutskottet föreslår Barn- och utbildningsnämnden att föreslå 
Kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Sammanträdet
Monica Carlsson (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställer Monica Carlssons förslag under proposition och finner att 
barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.

Beslutsunderlag
 Beslut KF 2015-10-26 § 227 Motion om att minska storlek på 

fritidshemmens barngrupper
 Direktiv- Översyn av elevpeng samtliga skolformer, 2015-02-23
 BUN 2011-05-31 § 68 Lokalstrategiplan
 Arbetsutskottets protokoll § 21, 2016-04-07

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, Verksamhetschef F-6
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Vänsterpartiet Luleå  
Kommunfullmäktigegruppen 
 
 
 

För mer information: 
Nina Berggård, gruppledare 
Tel: 070/264 56 05, e-post: nina.berggard@lulea.se 

  

 
Motion om att minska storleken på fritidshemmens barngrupper 
Fritidshemmet är en egen pedagogisk verksamhetsform som i och med Skollagen från 2011 “har [...] 
fått ett tydligare uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande” (Skolverkets allmänna råd  
för fritidshem, s.13). För att bedriva en god pedagogisk verksamhet behöver personalen goda 
förutsättningar. I nuläget finns inget maxtak för storleken på barngrupperna inom fritidshemmen, 
vilket får som följd att personalen i Luleås fritidshem ensamma kan arbeta med barngrupper på  
över 30 elever.  
 
Skolverkets Allmänna råd för fritidshemmen fastslår att fritidshemmets syfte är att komplettera 
utbildningen som sker i alla skolformer vari skolplikten kan fullgöras (s. 10) och Läroplan för 
grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011 säger att “samarbetsformer mellan förskoleklass,  
skola och fritidshem ska utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande”  
(s. 16). För att uppfylla uppdraget som läroplanen ger måste kommunen ge personalen i fritids-
hemmen förutsättningar att möta varje barns behov.  
 
Fritidshemmen ska komplettera den pedagogiska verksamheten i skolan, men “för att fritidshemmets 
pedagogiska visioner ska bli verklighet krävs en aktiv personal som ser värdet i det egna uppdraget 
och vikten av att se och bekräfta varje elev” (Skolverkets allmänna råd för förskola, s. 15). För att 
möjliggöra detta behöver fritidsgruppernas storlek minskas. 
 
Att anpassa storleken på fritidshemsgrupperna till lokaler och personaltäthet är vidare en säkerhets- 
och arbetsmiljöfråga för såväl barn som pedagoger. En pedagog kan inte förväntas ha översikt över 
och ansvar för en barngrupp på över 30 elever, samtidigt som vederbörande skall bedriva pedagogisk 
verksamhet. Därtill innebär en minskad gruppstorlek ökad trygghet för vårdnadshavare, då dessa kan 
lita på att sina barn är väl omhändertagna.  
 
På grund av fritidshemmens arbetssätt är det att rekommendera att fastslå ett maxtak på antal barn  
per pedagog. Vad som är ett rimligt antal bör utredas i samarbete med berörda pedagoger och chefer.  
 
För att Luleå kommun ska kunna säkerställa att fritidshemmen ska kunna uppfylla sitt pedagogiska 
uppdrag och fortsättningsvis utveckla kvaliteten yrkar Vänsterpartiet: 
 
 att Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett lägre 

antal barn per pedagog i fritidshemmen. 
 att Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att utreda en rimlig normnivå på lokalyta 

per barn i fritidshemmen. 
 att denna utredning görs i samråd med fritidshemmens personal. 

 
 
För Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp 
 
 
Nina Berggård, gruppledare  Bertil Bartholdson, vice gruppledare 
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Vänsterpartiet Luleå  
Kommunfullmäktigegruppen 
 
 
 

För mer information: 
Nina Berggård, gruppledare 
Tel: 070/264 56 05, e-post: nina.berggard@lulea.se 

  

 
Motion om att minska storleken på fritidshemmens barngrupper 
Fritidshemmet är en egen pedagogisk verksamhetsform som i och med Skollagen från 2011 “har [...] 
fått ett tydligare uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande” (Skolverkets allmänna råd för 
fritidshem, s.13). För att bedriva en god pedagogisk verksamhet behöver personalen goda 
förutsättningar. I nuläget finns inget maxtak för storleken på barngrupperna inom fritidshemmen, 
vilket får som följd att personalen i Luleås fritidshem ensamma kan arbeta med barngrupper på över 
30 elever.  
 
Skolverkets Allmänna råd för fritidshemmen fastslår att fritidshemmets syfte är att komplettera 
utbildningen som sker i alla skolformer vari skolplikten kan fullgöras (s. 10) och Läroplan för 
grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011 säger att “samarbetsformer mellan förskoleklass, skola 
och fritidshem ska utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande” (s. 16). För 
att uppfylla uppdraget som läroplanen ger måste kommunen ge personalen i fritidshemmen 
förutsättningar att möta varje barns behov.  
 
Fritidshemmen ska komplettera den pedagogiska verksamheten i skolan, men “för att fritidshemmets 
pedagogiska visioner ska bli verklighet krävs en aktiv personal som ser värdet i det egna uppdraget 
och vikten av att se och bekräfta varje elev” (Skolverkets allmänna råd för förskola, s. 15). För att 
möjliggöra detta behöver fritidsgruppernas storlek minskas. 
 
Att anpassa storleken på fritidshemsgrupperna till lokaler och personaltäthet är vidare en säkerhets- 
och arbetsmiljöfråga för såväl barn som pedagoger. En pedagog kan inte förväntas ha översikt över 
och ansvar för en barngrupp på över 30 elever, samtidigt som vederbörande skall bedriva pedagogisk 
verksamhet. Därtill innebär en minskad gruppstorlek ökad trygghet för vårdnadshavare, då dessa kan 
lita på att sina barn är väl omhändertagna.  
 
På grund av fritidshemmens arbetssätt är det att rekommendera att fastslå ett maxtak på antal barn per 
pedagog. Vad som är ett rimligt antal bör utredas i samarbete med berörda pedagoger och chefer.  
 
För att Luleå kommun ska kunna säkerställa att fritidshemmen ska kunna uppfylla sitt pedagogiska 
uppdrag och fortsättningsvis utveckla kvaliteten yrkar Vänsterpartiet: 
 
 att Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett lägre 

antal barn per pedagog i fritidshem. 
 att Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att utreda en rimlig normnivå på yta per 

barn i fritidshem. 
 att denna utredning görs i samråd med fritidshemmens personal. 

 
 
För Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp 
 
 
Nina Berggård, gruppledare  Bertil Bartholdson, vice gruppledare 
 
 
 

200

mailto:nina.berggard@lulea.se�


LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Ekonomikontoret 2016-04-26

 
2016/340-1.4.1.1

Camilla Helamb

Kommunledningsförvaltningens yttrande över 
huvudmannaskap för gymnasieutbildning i flygteknik
Ärendenr 2016/340-1.4.1.1

Kommunledningsförvaltningens/ekonomikontorets förslag till beslut
1. Huvudmannaskapet för gymnasieutbildningen i flygteknik överförs 

från Nordiskt Flygteknikcentrum AB till Barn- och 
utbildningsnämnden fr o m 2016-08-01

2. Ekonomikontoret får i uppdrag att utreda finansieringen av 
gymnasieutbildningen i flygteknik och se över den ekonomiska modell 
som föreslagits

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har inte stöd i lag att bedriva gymnasieutbildning i bolags-
form enligt Skolinspektionen. En organisationsförändring är därför nödvänd-
ig och den innebär att huvudmannaskapet för gymnasieutbildningen enligt 
förslaget övergår från Nordiskt Flygteknikcentrum AB (NTFC) till barn- och 
utbildningsnämnden den 1 augusti 2016. NFTC kommer fortsatt vara 
huvudman för yrkeshögskoleutbildningen. I samband med ändrat 
huvudmannaskap övergår merparten av den personal som är anställd av 
NFTC till barn- och utbildningsförvaltningen. 

Luleå Kommunföretags styrelse beslutade att föreslå kommunfullmäktige 
besluta om ändrat huvudmannaskap för utbildningen i flygteknik vid 
styrelsesammanträdet den 1 mars 2016. 

Barn-och utbildningsnämnden beslutade den 21 april att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att huvudmannaskapet för 
gymnasieutbildningen i flygteknik överförs från Nordiskt Flygteknikcentrum 
AB till Barn- och utbildningsnämnden fr o m 2016-08-01 och att Barn- och 
utbildningsnämndens ram justeras med årlig avstämning för ramjustering för 
kommande år, enligt den ekonomiska modell som är framräknad.

Den ekonomiska modell som presenteras i ärendet behöver utredas ytterligare 
och även finanseringen av utbildningen. Kommunledningsförvaltningen 
föreslår därför att ekonomikontoret får i uppdrag att se över den ekonomiska 
modellen och föreslå finansiering av utbildningen i flygteknik.
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Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Ekonomikontoret 2016-04-26

 
2016/340-1.4.1.1

Camilla Helamb

 

Beslutsunderlag
 Luleå kommunföretag AB:s protokoll 2016-03-01, § 82
 Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2016-04-21, § 32

Camilla Helamb
Ekonom/Controller

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen, ekonomikontoret och NFTC
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 Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-21
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2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 32

Organisation och huvudmannaskap för 
flygteknikutbildningen på NordiskFlygteknikCentrum - 
NFTC
Ärendenr 2016/164-612

Barn- och utbildningsnämndens beslut
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå 

kommunfullmäktige att huvudmannaskapet för 
gymnasieutbildningen i flygteknik överförs från Nordiskt 
FlygTeknikCentrum AB (NFTC) till Barn- och utbildningsnämnden 
fr.o.m. 2016-08-01.

• Barn- och utbildningsnämndens ram justeras med årlig avstämning 
för ramjustering för kommande år, enligt den ekonomiska modell 
som är framräknad.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Sammanfattning av ärendet
Skolinspektionen har under hösten 2014 genomfört en tillsyn som resulterade 
i kritik mot ledningsstrukturen för gymnasieutbildningen i NFTC. Luleå 
kommun har inte stöd i lag att bedriva gymnasieutbildning i bolagsform 
enligt Skolinspektionen. 
En organisationsförändring är därför nödvändig som innebär att 
huvudmannaskapet för utbildningen övergår till barn- och 
utbildningsnämnden från den 1 augusti 2016. Barn- och utbildningsnämnden 
har inte idag förutsättningar att bedriva utbildningen inom befintlig budget. 
Det finns ett stort behov av personal inom området framgent och det vore 
olyckligt för regionen om utbildningen läggs ned.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att huvudmannaskapet för 

gymnasieutbildningen i flygteknik överförs från Nordiskt 
FlygTeknikCentrum AB (NFTC) till Barn- och utbildningsnämnden 
fr.o.m. 2016-08-01.

• Barn- och utbildningsnämndens ram justeras med årlig avstämning 
för ramjustering för kommande år
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• Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
att godkänna beslutet om ändrat huvudmannaskap för NFTC fr.o.m. 
2016-08-01.

Arbetsutskottets förslag till beslut
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå 

kommunfullmäktige att huvudmannaskapet för 
gymnasieutbildningen i flygteknik överförs från Nordiskt 
FlygTeknikCentrum AB (NFTC) till Barn- och utbildningsnämnden 
fr.o.m. 2016-08-01.

• Barn- och utbildningsnämndens ram justeras med årlig avstämning 
för ramjustering för kommande år, enligt den ekonomiska modell 
som är framräknad.

Sammanträdet
Nihad Zara (M) meddelar jäv och utgår under ärendet.

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
 Tillsyn av skolväsendet Ärendenr 2013/708-60
 Arbetsutskottets protokoll § 16, 2016-04-07

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, Gymnasiechef, Rektor Nordiskt FlygTeknikCentrum, 
Projektledare 
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LULEÅ KOMMUN  

UTREDNINGSUPPDRAG OCH 
PLANERING AV 
ORGANISATIONSFÖRÄNDRING 1 (5)

Barn- & utbildningsförvaltningen
2015 12 04

Utredningsuppdrag och planering av organisationsförändring av 
gymnasieutbildning inom Nordiskt Flygteknikcentrum

Dokumentet beskriver 
1. Utredningsuppdraget
2. Process för planerad organisationsförändring av gymnasieutbildningen inom 
Nordiskt  Flygteknikcentrum (NFTC) genom en verksamhetsövergång.

1. Utredningsuppdrag

Att föreslå organisation och huvudmannaskap för den riksrekryterande gymnasiala 
flygteknikutbildningen på Nordiskt FlygTeknikCentrum (NFTC), Luleå 

Bakgrund

NFTC, Nordiskt FlygTeknikCentrum, är ett kommunalt bolag i Luleå kommun. 
Bolaget bildades år 2000 för att hantera flygtekniska utbildningar;  gymnasiala, 
eftergymnasiala och uppdragsutbildningar. Bolaget förutsattes göra stora investeringar 
av luftfarkoster, hangarer och anpassade lokaler i anslutning till Luleå Airports 
område, allt utifrån EASA:s1 krav och regelsystem. I Sverige är det Transportstyrelsen 
som övervakar och utfärdar examinationstillstånd för utbildningsanordnare.

Luleå kommun bedömde att den mest praktiska lösningen för genomförandet av 
flygtekniska utbildningar var att organisera utbildningen i bolagsform och där gjorda 
investeringar skulle kunna nyttjas i olika former av utbildningar.

Det beslut som fattades 2000 innebar därför att genomförandet av den flygmekaniska 
gymnasieutbildningen, som då var en del av Luleå gymnasieskolas fordonsprogram,  
skulle hanteras av NFTC. Fortfarande var Luleå kommun huvudman för den 
gymnasiala delen och en rektor anställdes 20% för att ansvarar för den gymnasiala 
utbildningen inom NFTC.

Lärarpersonalen i de gymnasiala teoretiska ämnena hade sin tjänst i gymnasieskolan 
och ansvarig rektor var en av rektorerna vid Luleå gymnasieskola.Yrkeslärare och 
instruktörer var anställda av NFTC, och ett avtal mellan Luleå gymnasieskola och 
NFTC upprättades. Där beskrevs relationen mellan NFTC och gymnasieskolan.

Avtalet hade en löptid på två år och uppsägning skulle ske skriftligen minst ett år 
innan avtalstidens utgång, i annat fall förlängdes avtalet med två år. En omförhandling 
skedde 2009 med samma lydelse om löptid. Detta avtal gäller fortfarande. 

1 European Aviation Safety Agency. EU:s flygsäkerhetsmyndighet.
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I avtalet från 2009 finns inte rektors ansvarsområde nämnt. Ungefär samtidigt gjordes 
en översyn av gymnasieskolans ledningsorganisation. Det innebar att den dåvarande 
rektorns uppdrag (Helena Enqvists) överläts muntligen till Peter Lindberg (tidigare 
rektor i gymnasieskolan och samtidigt VD i bolaget NFTC).

Otydligheten av den gymnasiala rektorns ansvar i NFTC har resulterat i kritik från 
Skolinspektionen.

Avtalet från 2009 avser dåvarande Fordonsprogrammet, gren flygmekanik, och inte 
dagens nya 3-åriga riksrekryterande utbildning. 

I avtalet står att NFTC skall erbjuda gymnasiala kurser, men det framgår inte var 
personalen skall ha sin anställning.

Nuläge gymnasieverksamheten inom NFTC

Här nedan ger rektor Peter Lindberg en översiktlig beskrivning av verksamheten:

I november 2015 är 61 elever inskrivna vid gymnasieutbildningen inom NFTC. (Antal 
elevplatser 84). Ungefär hälften av eleverna läser helikopterinriktning och hälften 
flygplansinriktning. 

Gymnasieverksamheten består av sju undervisande personal, administrativ personal 
samt organisation enligt EASA:s krav och regelverk. 

Inom verksamheten finns också övrig personal såsom lokalvård och elevhälsa. 

Årskostnad per elev är enligt Skolverkets beslut 201 083 SEK vilket innebär en total 
årsintäkt på 16 890 972 SEK om alla 84 elevplatser är fyllda.

Nuvarande beslut från Skolverket avser fyra antagningsomgångar från hösten 2016 
med den treåriga riksrekryterande flygteknikutbildningen (särskild variant), dvs fram 
till hösten 2021, med Luleå kommun som huvudman. Antagning ht 2015 omfattas av 
beslut från Skolverket 2011.

Skolinspektionens kritik

Luleå kommun har inte stöd i lag att som nu överlämna genomförandet av 
gymnasieutbildning till ett kommunalt bolag.2

2 Se Skolinspektionens beslut 2014-12-19, Dnr 43-2013:4998, s 10 – 12.
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Utredningsuppdraget

Utredningen ska arbeta fram förslag till nytt avtal där ansvarsfördelning mellan barn- 
och utbildningsförvaltningen Luleå kommun och NFTC regleras med avseende på

 Huvudmannaskap, styrning och ledning av gymnasieutbildningen i enlighet 
med skollagen

 Ekonomi
 Bemanning, personalansvar

Utredningen ska också föreslå tidpunkt för övergång till ny organisation.

2. Planering av verksamhetsövergång

Under hösten 2015 har arbetsgruppen undersökt och processat olika alternativ till 
ändrad organisation för gymnasieutbildningen inom NFTC. Syftet är att organisera 
utbildningen inom Luleå gymnasieskola så att den är förenlig med skollagen. Det är 
viktigt att bibehålla en självständighet och en nära och nödvändig koppling till övrig 
verksamhet inom Nordiskt Flygteknikcentrum.

Den ursprungliga tidplanen har justerats. Här nedan presenteras en tidplan för 
perioden december 2015 – augusti 2016. Fortfarande är målet att 
organisationsförändringen ska ske under 2016 - målsättningen är att förändringen ska 
vara genomförd 2016 08 01.

På uppdrag av NFTC och Luleå kommun leds och samordnas arbetet med 
verksamhetsövergången av Sirpa Jacobsson, som under perioden 2015 12 01 – 2016 05 
31 har ett uppdrag som projektledare på 20%. 

Styrgruppens utgångspunkt är följande:

Luleå kommun tar över huvudmannaskapet för gymnasieutbildningen inom NFTC. Rektor 
anställs på deltid som rektor inom Luleå gymnasieskola. (Förutom rektorsuppdrag är rektor även 
VD för Nordiskt Flygteknikcentrum). 

Lärare som arbetar med gymnasieutbildningen inom NFTC anställs av barn- och 
utbildningsförvaltningen och ingår i Luleå gymnasieskolas lärarbemanning. För lärare i 
karaktärsämnen kan det bli fråga om deltidsanställningar, i de fall de också arbetar med övrig 
utbildning inom NFTC.

Avtal mellan barn- och utbildningsförvaltningen och NFTC sluts kring lokaler, utrustning och 
måltidsverksamhet mm.

NFTC:s gymnasieutbildning bildar en skolenhet inom Luleå gymnasieskola, och rektor ingår i 
gymnasieskolans ledningsgrupp. 

Beslut fattas av barn- och utbildningsnämnden i mars 2016 och av kommunfullmäktige 
i april 2016.
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Organisation för planering av verksamhetsövergång

Uppdragsgivare Skolchef och biträdande kommundirektör
Uppdragstagare Gymnasiechef och rektor Nordiskt Flygteknikcentrum
Styrgrupp Biträdande kommundirektör Peter Kieri

Skolchef Karina Pettersson-Hedman
Ordförande NFTC Leif Wikman

Arbetsgrupp Sirpa Jacobsson, projektledare, sammankallande
Eva Lindbäck, gymnasiechef Luleå kommun
Peter Lindberg, rektor NFTC
Börje Röckner, NFTC
Mattias Holmström, controller BUF Luleå kommun
Elisabeth Törmä, personalkonsult BUF Luleå komun

Tidplan för verksamhetsövergång, december 2015 – augusti 2016

Datum Aktivitet Beslut
Information och 
samverkan Luleå 
kommun

Information och 
samverkan NFTC

2015 11 27 Information NFTC:s 
styrelse 

2015 12 01 Projektledare Sirpa Jacobsson 
påbörjar sitt uppdrag, som 
omfattar 20% under perioden 
2015 12 01 – 2016 05 31.

Information FÖS

2015 12 04 Möte styrgrupp
2015 12 09 Information NFTC:s 

personal
2015 12 10 Möte arbetsgrupp3

2016 02 12 NFTC styrelsemöte 
Information NFTC:s 
personal

2016 02 09 Information – dialog 
gymnasiets 
ledningsgrupp

2016 02 08 Möte styrgrupp kl 8-10
2015 02 09 Information VÖS4

Information FÖS5

2016 02 19 Förslag till 
verksamhetsövergång klar. 
Handlingar lämnas in till BUN

3 Projektledare bokar vårens resterande arbetsgruppsmöten
4 VÖS = verksamhetsövergripande samverkansgrupp
5 FÖS = förvaltningsövergripande samverkansgrupp
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2016 03 15 Förhandling KÖS6

2016 03 21 BUN7 
2016 03 30 BUN:s förslag till beslut lämnas 

till KS AU
2016 04 05 Möte styrgrupp kl 13-15
2016 04 11 KS AU8 
2016 05 09 KS9

2016 05 23 KF10

2016 08 01 Verksamhetsövergång genomförs.

6 KÖS = kommunövergripande samverkansgrupp
7 Barn- och utbildningsnämnden
8 Kommunstyrelsens arbetsutskott
9 Kommunstyrelsen
10 Kommunfullmäktige
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2016/388-1.2.3.2

Sara Palmman

Samhällsutvecklingskontorets yttrande över SOU 2016:5, 
Låt fler forma framtiden
Ärendenr 2016/388-1.2.3.2

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets 
förslag till beslut
Kommunstyrelsen avger bifogat yttrande som svar på remissen rörande 
SOU 2016:5, Låt fler forma framtiden.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun är utsedd som remissinstans för 2014 års Demokratiutredning 
SOU 2016:5, Låt fler forma framtiden. Uppdraget för demokratiutredningen 
har varit att utreda hur engagemanget inom den representativa demokratin 
kan öka och breddas, samt hur individens möjligheter till delaktiget och 
inflytande över det politiska beslutsfattandet kan stärkas. 
I utredningen konstateras att demokratin står stark, men att den politiska 
ojämlikheten ökar. Klyftan mellan de som deltar och de som inte deltar har 
vidgats. Tilltron till demokratin och känslan av att kunna påverka är betydligt 
starkare bland personer med hög utbildning och inkomst än de med låg 
utbildning och inkomst. Den ökande klyftan mellan resursstarka och 
resurssvaga individer avspeglas även i valdeltagandet. 
För att förmå fler att bli delaktiga och skapa förutsättningar för ett mer jämlikt 
inflytande föreslår utredningen bland annat att: 

 ett nytt mål för demokratipolitiken antas; "En hållbar demokrati som 
kännetecknas av delaktighet och jämlikt inflytande". 

 en s.k. folkmotion införs till riksdagen och till kommun- och lands-
tingsfullmäktige. Det innebär att en enskild individ kan väcka ett 
förslag och om detta får stöd av en procent av de röstberättigade till 
riksdagen eller av de folkbokförda i en kommun eller ett landsting ska 
det tas upp som en motion. 

 en nationell demokratiportal upprättas där det ska vara möjligt att via 
nätet lämna och stödja folkmotioner och ta initiativ till lokala 
folkomröstningar. 

 kommuner ska kunna genomföra en försöksverksamhet med rösträtt 
från 16 år i valen 2018 och 2022.

 partierna i fullmäktige ska överväga en begränsning av antalet 
mandatperioder som en person kan inneha uppdraget som 
ordförande. 

 kommuner och landsting får ett ansvar för att förtroendevalda ska 
kunna fullgöra sitt uppdrag under trygga och säkra former.
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Sara Palmman

Samhällsutvecklingskontoret föreslår att Luleå kommun avger bifogat 
yttrande som svar på remissen. 

Beslutsunderlag
 Luleå kommuns yttrande, bilaga 1
 Sammanfattning av SOU 2016:5, bilaga 2

Sara Palmman

Beslutet skickas till
Regeringskansliet, Kulturdepartementet
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LULEÅ KOMMUN  YTTRANDE Dnr 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret 2016-04-27 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON/ VÄXEL MOBILTELEFON PLUSGIRO E-POSTADRESS

Luleå kommun    0920-29 30 00    sara.palmman@lulea.se  
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret  DIREKT TELEFAX BANKGIRO www.lulea.se
971 85 LULEÅ    

Sara Palmman
Samhällsstrateg

Kulturdepartementet
103 33 Stockholm
Diarienummer: Ku2016/00088/D
 

Yttrande SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden!

Luleå Kommun har tagit del av betänkandet och lämnar i enlighet med 
kommunstyrelsens beslut följande yttrande.

Nytt mål för demokratipolitiken
I en tid där individualismen är stark, polariseringen ökar och samhällets 
funktioner utsätts för nya utmaningar sätts även det demokratiska systemet 
under tryck. Luleå Kommun anser att förslaget till nytt nationellt mål för 
demokratipolitiken är positivt då det betonar jämlikhet och delaktighet 
istället för som det nuvarande målet ha fokus på individen. 

Det förstärkta folkinitiativet
Att ge medborgare insyn och möjlighet att påverka i det offentligas 
verksamhet och beslutsprocesser är en framgångsfaktor för att hålla 
demokratin levande och vital. För att inte skapa misstro eller besvikelse är 
det dock av stor vikt att regelverket är tydligt och väl kommunicerat. De 
förtydliganden rörande det förstärkta folkinitiativet som föreslås i 
betänkandet är ett steg i rätt riktning. För att namninsamlingar ska ske 
elektroniskt förutsätts dock att förslaget rörande en nationellt utformad 
webbplats också blir verklighet. 

Luleå kommun ställer sig dock tveksam till att beräkningen av en procent 
vid folkmotion utgår från antalet folkbokförda den sista december, medan 
för det förstärkta folkinitiativet är utgångspunkten antal röstberättigade vid 
senaste ordinarie val. För att öka möjligheten att förstå och kommunicera 
regelverket borde samma system att beräkna gälla både för folkmotion och 
för folkinitiativ. 

Medborgarförslag och folkmotion
Som regelverket rörande medborgarförslag är utformat idag tar det stora 
resurser i anspråk i delar av den kommunala förvaltningen. Att lämna 
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Samhällsutvecklingskontoret 2011-02-08 

förslag och delta i samhällets utveckling ska stimuleras, men målsättningen 
måste vara att det ska leda till ökad effektivitet och kvalitét – inte det 
motsatta. Luleå kommun vill därmed understryka vikten av att nuvarande 
medborgarförslag ersätts av någon form av folkmotion.

Ungas delaktighet och inflytande
Luleå Kommun ser positivt på att genomföra försök med sänkt rösträttsålder 
i några kommuner. Utvärderingen av försöken bör dock göras på nationell 
nivå för att säkerställa att resultaten är jämförbara och håller samma kvalité.

Det som saknas
Redan i betänkandets inledning fastställs att det är centralt för demokratins 
framtid att motverka social polarisering. Erfarenheten visar att en avgörande 
faktor för hur utbredd den sociala polariseringen blir är hur staden utformas 
och byggs rent fysiskt. I så gott som hela Sverige är idag bostadsbristen 
utbredd och många kommuner står i startgroparna för att starta ett 
omfattande byggande. Det ska gå fort, det ska bli billigt och det är många 
som sliter och drar i samma byggherrar. Hur ska samhällets aktörer på 
nationell, regional och lokal nivå säkerställa att det hastiga och omfattande 
byggandet inte ökar segregationen som i förlängningen hotar demokratin? 
Dessa frågor berörs inte alls i det annars i mångt och mycket utmärkta 
betänkandet.  

Yvonne Stålnacke
Kommunstyrelsens ordförande
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (5)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-04-28

 
2016/625-3.1.1.3

Anna Lindh Wikblad

Samhällsutvecklingskontorets yttrande gällande detaljplan 
del av Sunderbyn, Sjukhus
Ärendenr 2016/625-3.1.1.3

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets 
förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna nedanstående yttrande till 
regeringen. 

Sammanfattning av ärendet
Fortifikationsverket har överklagat den av kommunfullmäktige antagna 
detaljplanen för del av Sunderbyn, Sjukhuset. I överklagan yrkar 
Fortifikationsverket att detaljplanen ska upphävas då hänsyn inte tagits till 
Statens, genom Fortifikationsverket och Försvarsmakten, intressen vid 
planläggning. Fortifikationsverket anser att Sunderby sjukhus ligger utanför 
sammanhållen bebyggelse och att objekt högre än 20 meter inte kan tillåtas. 
Ärendet har av Miljööverdomstolen överlämnats till regeringen för 
avgörande.
 
Luleå kommun anser att sjukhuset utgör en sammanhållen bebyggelse och är 
därmed ett område där 45 meter kan accepteras som totalhöjd för höga objekt. 
Den föreslagna regleringen med totalhöjd motsvarar dagens högsta 
byggnadsdelar inom Sunderby sjukhus. Vid start och landning måste 
flygverksamheten vid Kallax flygflottilj redan idag ta hänsyn till bebyggelse 
med sådan höjd som detaljplaneändringen medger på den aktuella platsen. 
Beslutad ändring av detaljplan för Sunderby sjukhus kan därför inte anses 
försvåra nyttjandet av Kallax flygflottilj eller påtagligt skada riksintresset.

Beskrivning av ärendet

28 september 2015 
Kommunfullmäktige i Luleå kommun beslutar att anta ändring av detaljplan 
för del av Sunderbyn, Sjukhus. 

29 oktober 2015 
Länsstyrelsen i Norrbotten beslutar att inte pröva detaljplanen enligt 11 kap. 
10 § PBL. I och med beslutet ansågs det statliga riksintresset vara tillgodosett i 
detaljplanen. 

26 oktober 2015
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Beslutet att anta detaljplanen överklagas av Fortifikationsverket som yrkar att 
detaljplanen ska upphävas då hänsyn inte tagits till Statens, genom 
Fortifikationsverket och Försvarsmakten, intressen vid planläggning. 

5 november 2015 
Länsstyrelsen i Norrbotten avvisar överklagan från Fortifikationsverket med 
motivering att Länsstyrelsen företräder de statliga riksintressena och att 
Fortifikationsverket som fastighetsägare för flygplatsanläggningen, ca 15 km 
från planområdet, inte kan bedömmas berörd av planen och därmed inte kan 
betraktas som sakägare. 

Därefter
Fortifikationsverket överklagar Länsstyrelsens beslut till Mark- och miljö-
domstolen som avslår överklagan. I domen prövas om Fortifikationsverket 
kan anses vara berörd av ändringen av detaljplanen på sådant sätt att 
Fortifikationsverket har rätt att överklaga planen. I domen framgår att 
Fortifikationsverket som förvaltare av flygplatsen kan anses vara berörd av 
planändringen om planändingen kan anses direkt påverka in- och 
utflygningsförutsättningar eller annan flygtillgänglighet till flygplatsen. 
Sammantaget finner mark- och miljödomstolen att Fortifikationsverket inte 
kan anses vara berörd av den antagna detaljplanen på ett sådant sätt att som 
skulle medföra rätt att överklaga densamma. 

Ärendet överklagas vidare till Mark- och miljööverdomstolen som beviljar 
prövningstillstånd, undanröjer den överklagade domen och i enlighet med 13 
kap 7§ PBL överlämnar målet till regeringen för prövning då ärendet rör en 
fråga som har särskild betydelse för Försvarsmakten, Fortifikationsverket, 
Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt. 

Luleå kommuns synpunkter gällande överklagat ärende
Ändringen av detaljplanen innebär en reglering av högsta tillåtna totalhöjd 
inom planområdet. Bebyggelse inom Sunderby sjukhus föreslås därmed 
tillåtas upp till 36 meter över mark, vilket motsvarar 45 meter över nollplanet. 
Syftet med ändringen är att möjliggöra en sammanhållen och effektiv 
vårdverksamhet samt möjlighet att arbeta på ett resurseffektivt och 
patientsäkert sätt. Sambanden mellan verksamheterna bedöms bli bättre och 
enklare att åstadkomma med vertikal kommunikation på en avgränsad yta än 
i ett horisontellt utdraget sjukhus. 

Gällande planbestämmelser anger högst 4 våningar, men detaljplanen har 
ingen höjdreglering. Befintligt sjukhuskomplex har idag en högsta totalhöjd 
på ca 36 meter (ca 45 meter över nollplanet). Föreslagen ändring av 
detaljplanen innebär därmed en höjdreglering som motsvarar vad gällande 
plan har möjliggjort.
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I planbeskrivningen till ändring av detaljplan framgår att sjukhuset har ett 
stort behov av mark för parkeringar, parkanläggningar och helikopter-
landningsplats, samtidigt som verksamheten ser nyttan av ett sammanhållet 
sjukhus på en begränsad yta. Att sjukhusverksamheten skulle sprida ut sig 
med nya höga byggnader eller andra höga objekt över hela fastigheten 
bedömer Luleå kommun som mycket osannolikt.

Försvarsmakten har vid granskning av planförslaget framfört att ”om 
planändringsförslaget förändras så att det införs en planbestämmelse som reglerar att 
totalhöjden 45 möh endast gäller för den befintliga sjukhusbyggnaden har 
Försvarsmakten inget att erinra.” Luleå kommun anser att det i praktiken är 
svårt och rent av olämpligt att avgränsa den nya totalhöjden till den befintliga 
sjukhusbyggnaden. Kommunen har i denna fråga stöd i Länsstyrelsens 
granskningsyttrande. Där framförs att risken med en sådan reglering är att 
avgränsningen av den nya totalhöjden strider mot detaljplanetilläggets syfte, 
då det inte är självklart huruvida en tillbyggnad utgör en del av den befintliga 
sjukhusbebyggelsen. 

Hela Sverige utgör samrådsområde avseende höga objekt. Höga objekt 
innefattar alla byggnader, eller objekt högre än 20 meter utanför och högre än 
45 meter, inom sammanhållen bebyggelse. Området runt Kallax flygplats-
flottilj utgör även ett så kallat stoppområde för höga objekt. Fortifikations-
verket anser att Sunderby sjukhus ligger utanför sammanhållen bebyggelse 
och att objekt högre än 20 meter inte kan tillåtas. I Fortifikationsverkets 
överklagan hävdas att det som utgör tätort enligt Lantmäteriets översiktskarta 
i skala 1:250 000 (Röda kartan) utgör sammanhållen bebyggelse. 
Redovisningen i Röda kartan baseras i sin tur på SCB:s avgränsning av 
tätorter.

Sammanhållen bebyggelse definieras i plan och bygglagen, 1 kap. 4 §, som 
”bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata 
eller parkmark”. Luleå kommuns uppfattning är att Sunderby sjukhus utgör 
sammanhållen bebyggelse där en totalhöljd på 45 meter bör kunna accepteras. 
Luleå kommun kan inte hitta något stöd för att definiera sammanhållen 
bebyggelse som ”tätort” enligt SCB:s avgränsning. Om Röda kartans 
tätortsavgränsning ska användas som redovisning av sammanhållen 
bebyggelse borde även SCB:s redovisning av ”arbetsplatsområden utanför 
tätorter” på samma sätt kunna anses utgöra sammanhållen bebyggelse, dvs. 
områden där 45 meter kan accepteras som totalhöjd för höga objekt. Sådana 
arbetsplatsområden definieras av SCB som ”sammanhängande områden med 
högst 300 meter mellan arbetsställena (byggnaderna) och minst 50 anställda”. 
Sunderby sjukhus utgör ett sådant arbetsplatsområde och är enligt statistik 
från SCB bland de största i landet, med över 2000 förvärvsarbetande. 
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Om det finns risk att ett riksintresse inte är tillgodosett i ett förslag till 
detaljplan ska Länsstyrelsen pröva kommunens beslut att anta planen och kan 
efter prövning upphäva kommunens beslut. Länsstyrelsen har dock i detta fall 
bedömt att riksintressena är tillgodosedda i förslaget till ändring av 
detaljplanen och att riksintresset för totalförsvaret därmed inte påtagligt 
skadas av detaljplaneändringen. 
Inte heller Mark- och miljödomstolen har i sin dom gjort en annan bedömning. 
I domen framgår bland annat följande: 
”Då en del av den befintliga sjukhusbyggnaden inom planområdet redan har den höjd 
(36 m över mark) som den ändrade planbestämmelsen medger och då 
detaljplaneändringen medger ytterligare bebyggelse endast till högst samma höjd, och 
inom en tämligen begränsad yta runt befintlig byggnad, bedöms dock 
flygverksamheten vid start och landning redan behöva ta hänsyn till bebyggelse på 
den aktuella platsen med sådan höjd som detaljplaneändringen medger.”

Luleå kommun kan utifrån ovanstående resonemang inte se hur riksintresset 
för totalförsvaret tar påtaglig skada av föreslagen detaljplan. De högsta 
byggnadsdelarna av Sunderby sjukhus uppgår redan idag till ca 36 meter över 
mark (ca 45 meter över nollplanet). Sjukhuset utgör ett befintligt högt hinder 
och flygverksamheten vid Kallax flygflottilj måste redan idag ta hänsyn till 
bebyggelse på den aktuella platsen med sådan höjd som detaljplaneändringen 
medger. En så marginell påverkan på riksintresset ska ställas mot möjligheten 
till en lämplig utbyggnad och utveckling av Sunderby sjukhus för att uppfylla 
dagens och framtida vårdbehov. Ett väl fungerande länssjukhus är en 
samhällsviktig funktion av stort regionalt intresse. 

Sammanfattningsvis anser Luleå kommun att:
 Begreppet sammanhållen bebyggelse används på ett oklart sätt i 

samband med regleringen av höga objekt. Motivet för 
Försvarsmaktens val av avgränsning av sammanhållen bebyggelse 
(Röda kartans tätortsredovisning) är också oklart och underlaget för 
detta val redovisas inte. 

 Sunderby sjukhus är en av de största arbetsplatserna i Norrbotten och 
antalet människor som dagligen vistas inom området motsvarar en 
stadsdel eller ett mindre samhälle. Sjukhuset måste därför anses utgöra 
sammanhållen bebyggelse och därmed ett område där 45 meter kan 
accepteras som totalhöjd för höga objekt. 

 Den föreslagna regleringen med totalhöjd motsvarar dagens högsta 
byggnadsdelar inom Sunderby sjukhus. Vid start och landning måste 
flygverksamheten vid Kallax flygflottilj redan idag ta hänsyn till 
bebyggelse med sådan höjd som detaljplaneändringen medger på den 
aktuella platsen. Ett antagande av förslaget till ändring av detaljplan 
för Sunderby sjukhus kan därför inte anses försvåra nyttjandet av 
Kallax flygflottilj eller påtagligt skada riksintresset. Denna bedömning 
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 5 (5)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-04-28

 
2016/625-3.1.1.3

Anna Lindh Wikblad

sammanfaller med vad Länsstyrelsen i Norrbotten och Mark- och 
miljödomstolen i Umeå tidigare uttryckt.

Beslutsunderlag
 Beslut KF 2015-09-28 § 191, ändring av detaljplan för del av 

Sunderbyn, Sjukhus. 
 Beslut den 29 oktober 2015 Länsstyrelsen i Norrbotten (dnr 403–12999–

2015) att inte pröva detaljplanen.
 Fortifikationsverkets överklagan 26 oktober 2015 (dnr 2097/2015-6) 
 Avvisande av överklagan från Fortifikationsverket Länsstyrelsen i 

Norrbotten 5 november 2015 (dnr 403–12990–2015)
 Beslut Mark- och miljödomstolen (Mål nr P 2857-15)
 Beslut Mark- och miljööverdomstolen (Mål nr P 954-16)

Anna Lindh Wikblad
Chef, samhällsutvecklingskontoret 

Beslutet skickas till
Regeringskansliet
Stadsbyggnadsförvaltningen
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From:                                 Stadsbyggnadsförvaltningen Allmän E-postadress
Sent:                                  16 Mar 2016 13:10:51 +0100
To:                                      Susanne Toolanen
Subject:                             VB: Fortifikationsverkets överklagan mot beslut om antagande av detaljplan för 
del av Sunderbyns sjukhus i Luleå. Dnr 2016/393.
Attachments:                   Fortifikationsverkets överklagan m.pdf

 
 
Från: Monica Lindholm 
Skickat: den 16 mars 2016 11:18
Till: Stadsbyggnadsförvaltningen Allmän E-postadress
Ämne: Fortifikationsverkets överklagan mot beslut om antagande av detaljplan för del av Sunderbyns 
sjukhus i Luleå. Dnr 2016/393.
 
Hej. Här kommer protokoll från Svea Hovrätt angående Fortifikationsverkets överklagan mot beslut om 
antagande av detaljplan för del av Sunderbyns sjukhus i Luleå.
 
/Monica
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-05-10

 
2016/667-3.1.0.3

Anna Lindh Wikblad

Samordning av övergångskontrakt på bostäder
Ärendenr 2016/667-3.1.0.3

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets 
förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
samordna samtliga verksamheters övergångskontrakt på bostäder.

Sammanfattning av ärendet
Idag saknas ett utpekat ansvar gällande den övergripande samordningen för 
kommunala verksamheters behov av övergångskontrakt på bostäder. 
Samhällsutvecklingskontoret föreslår att samordningsansvaret framdeles ska 
ligga hos stadsbyggnadsnämnden. Ansvaret innebär att stadsbyggnads-
förvaltningen ska samordna de kommunala verksamheternas behov av 
övergångskontrakt. I detta ingår att ha god kontakt med fastighetsägare i 
Luleå, att vara förmedlande länk samt fastighetsjuridisk kompetens mellan 
fastighetsägarna och de kommunala verksamheterna.

Beskrivning av ärendet
Den 1 mars 2016 förändrades lagstiftningen rörande kommunplacering av 
nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd. Lagändringen innebär att 
senast inom två månader från Migrationsverkets beslut om anvisning ska 
respektive kommun ta emot och ordna bostad till den nyanlända personen. 
Luleå kommun kommer att behöva arbeta med flera olika metoder för att 
ordna boende inom föreskriven tid. Ett sätt är att aktivt samarbeta med 
privata fastighetsägare för att inom deras bestånd få fram bostäder. Trots att 
de nya kommunmedborgarna under sina två första år i Sverige har rätt till 
etableringsersättning, och därmed en säker inkomst, finns dock en osäkerhet 
hos många fastighetsägare att hyra ut till nyanlända. För att erbjuda 
fastighetsägarna ytterligare trygghet kan ett system med övergångskontrakt 
användas.  

Övergångskontrakt innebär att Luleå kommun går in som garant och skriver 
under hyreskontraktet med fastighetsägaren. Hyresgästen i sin tur skriver ett 
andrahandskontrakt med Luleå kommun. Systemet med övergångskontrakt 
tillämpas sedan tidigare i Luleå, främst inom socialförvaltningen. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har sedan tidigare ett samordningsansvar när 
det gäller kommunens lokaler. Uppdraget inkluderar dock inte bostäder, 
annat än i de fall när kommunen blockförhyr lägenheter.  Att blockförhyra 
innebär att kommunen hyr ett antal bostadslägenheter som ligger i anslutning 
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-05-10

 
2016/667-3.1.0.3

Anna Lindh Wikblad

till varandra. Då tecknar fastighetsägaren och kommunen inte ett vanligt 
bostadskontrakt, utan ett lokalkontrakt. När bostäder blockförhyrs kan 
kommunen även stå för mellanskillnaden så att den som faktiskt bor i 
lägenheten betalar en lägre hyra än vad fastighetsägaren begär. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har en stor erfarenhet och god kompetens när 
det gäller avtal och juridiska frågor inom bostadsområdet.  För att säkerställa 
en effektiv och säker hantering av övergångskontrakten samt för att skapa en 
tydlig ingång för fastighetsägare i dessa frågor föreslår samhällsutvecklings-
kontoret att stadsbyggnadsförvaltningen ges ett övergripande samordnings-
uppdrag när det gäller övergångskontrakt. I uppdraget ingår dock inte att 
stadsbyggnadsförvaltningen ska stå för risken, utan i linje med internhyres-
systemet ska ansvarig förvaltning betala för eventuella obetalda hyror. 

 

Anna Lindh Wikblad
Chef, samhällsutvecklingskontoret

Beslutet skickas till
 Stadsbyggnadsförvaltningen
 Socialförvaltningen
 Arbetsmarknadsförvaltningen
 Barn- och ungdomsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-05-09

 
2016/659-3.1.2.2

Ewa Andersson-Hjälte

Samhällsutvecklingskontorets yttrande gällande friköp av 
fastigheten Skatan 4
Ärendenr 2016/659-3.1.2.2

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets 
förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna försäljning av fastigheten Skatan 4 
till Riksbyggens Brf Skatan för 7 082 250 kronor och att uppdra till chefen för 
samhällsutvecklingskontoret att underteckna avtalet.

Sammanfattning av ärendet
Riksbyggens bostadsrättsförening Skatan innehar tomträtten till fastigheten 
Skatan 4. Fastigheten som ligger i korsningen Köpmangatan/ Tullgatan/ 
Stationsgatan är bebyggd med flerbostadshus. Bostadsrättsföreningen har 
begärt att få friköpa fastigheten med tillträde 2016-07-01. Förslag till avtal har 
upprättats.

Beslutsunderlag
 Förslag till avtal

Anna Lindh Wikblad
Samhällsutvecklingschef
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-05-09

 
2016/659-3.1.2.2

Ewa Andersson-Hjälte

Beslutet skickas till
 Riksbyggens Bostadsrättsförening Skatan
 Kommunledningsförvaltningen, samhällsutvecklingskontoret
 Stadsbyggnadsförvaltningen, projektutveckling
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LULEÅ KOMMUN KÖPEAVTAL

Mellan Luleå kommun (kommunen) och Riksbyggens Brf Skatan 
(769616-5708), Box 203, 971 06 LULEÅ (köparen) har följande avtal träffats:

Kommunen överlåter och försäljer till köparen fastigheten Skatan 4 i Luleå 
kommun. Avtalet gäller under förutsättning av Kommunstyrelsens 
godkännande.

Köpeskillingen är SJUMILJONERÅTTIOTVÅTUSEN
TVÅHUNDRAFEMTIO (7 082 250:-) KRONOR. Köpeskillingen ska 
erläggas senast på tillträdesdagen.

Tillträde ska ske 2016-07-01.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick. Parterna är överens om att detta avtal 
ersätter mellan parterna tecknat tomträttsavtal. Köpeskillingen avser endast 
marken.

Köparen ombesörjer och bekostar
- dödning av tomträttsinskrivningen
- lagfart för detta förvärv
- övriga nödvändiga inskrivningsåtgärder

Detta avtal är upprättat i två exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Luleå 2016- Luleå 2016-
FÖR LULEÅ KOMMUN För Riksbyggens Brf 

Skatan 

………………………………… …………………………………...
Anna Lindh Wikblad
Samhällsutvecklingschef

…………………………………..

Anna Lindh Wikblads namnteckning bevittnas:

………………………………… …………………………………...
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Inköp 2016-05-13

 
2016/706-2.5.1.1

Emma Breheim

Upphandling leverans av grus och krossmaterial
Ärendenr 2016/706-2.5.1.1

Kommunledningsförvaltningen/ekonomikontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att. 

Sammanfattning av ärendet
Ekonomikontoret föredrar ärendet på sammanträdet. 

Beslutsunderlag
Anbudsutvärdering

Emma Breheim
Inköpschef

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2016-05-10

 
2015/1088-05

Sofia Riström

Upphandling av kommunikationstjänster
Ärendenr 2015/1088-05

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att. 

Sammanfattning av ärendet
Ekonomikontoret föredrar ärendet på sammanträdet. 

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Ekonomikontoret 2016-04-29

 
2016/632-2.4.0.3

Jan Öström

Framtagande av budgetmodell för volymförändringar
Ärendenr 2016/632-2.4.0.3

Kommunledningsförvaltningens/ekonomikontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge ekonomikontoret i uppdrag att ta fram en 
modell för hur volymförändringar kan speglas i förändrade kommunbidrag.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun växer och med det förändras och utökas nämndernas 
uppdrag. Omfattningen av nämndernas uppdrag påverkas av demografiska 
förändringar såsom befolkningstillväxt och förändrad 
befolkningssammansättning men också genom exploateringsverksamheten 
med fler gator, parker m.m. 

Idag hanteras de budgetmässiga konsekvenserna genom att respektive nämnd 
begär förändringar av kommunbidragen. Dialogen är komplicerad och det 
finns ett behov av att skapa en mer objektiv beskrivning av de förändrade 
behovens. Ekonomikontoret vill därför i samverkan med förvaltningarna 
arbeta fram en modell som speglar volymförändringar och som kan nyttjas i 
kommande budgetarbete. 

Jan Öström
Ekonomichef

Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningar och kontor
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Ekonomikontoret 2016-04-29

 
2016/634-2.4.0.3

Jan Öström

Översyn av internhyressystemet 
Ärendenr 2016/634-2.4.0.3

Kommunledningsförvaltningens/ekonomikontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att genomföra 
en översyn av internhyressystemet.

Sammanfattning av ärendet
Internhyressystemet är framtaget i mitten av 1990-talet och är i behov av 
översyn. Internhyressystemet är ett väsentligt styrsystem för att ge rätt 
incitament för lokaleffektivitet och styrning av efterfrågan av lokaler. 
Systemet ska även skapa förutsättningar för en effektiv fastighetsförvaltning 
och ge en rättvisande kostnadsfördelning liksom en tydlighet i gränsdragning 
och roller mellan fastighetsförvaltare och hyresgäst. 

Kommunen har ett ökat antal fastigheter som klassas som riskfastigheter och 
synpunkterna från verksamheten på standarden i många av kommunens 
verksamhetsfastigheter är många. Internhyressystemet klarar idag inte av att 
uppfylla sitt eget syfte. 

Kommunledningsförvaltningen vill därför genomföra en översyn av 
internhyressystemet och göra det tillsammans med stadsbyggnads-
förvaltningen och hyresgästerna. Avsikten är att återkomma till 
kommunstyrelsen med ett förslag till nytt internhyressystem.

Jan Öström
Ekonomichef 

Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningar och nämnder 
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LULEÅ KOMMUN DELÅRSUPPFÖLJNING 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Ekonomikontoret 2016-05-13

 
2016/705-1.3.3.1

Mats Karlsson

Kommunledningsförvaltningens delårsrapport januari till 
april 2016
Ärendenr 2016/705-1.3.3.1

Kommunledningsförvaltningens/ekonomikontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunlednings-
förvaltningens delårsrapport för januari till april 2016. 

Sammanfattning av ärendet
Ekonomikontoret redovisar bifogat underlag till delårsrapport. 

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens delårsrapport januari till april 2016 

(bilaga)

Mats Karlsson
 

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
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••• Delårsrapport 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommunledningsförvaltningen 
 

Jan - apr 2016 
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1. Uppdrag/verksamhet 

Kommunledningsförvaltningen är en strategisk och operativ resurs för kommunstyrelsens mål och 

ambitioner. Förvaltningens olika kontor har till uppgift att förtydliga kommunstyrelsens mål och vara 

pådrivande och stödjande samt rådgivande för förvaltningar och bolag i deras strategiska arbete. 

Förvaltningen har även i uppgift att följa upp organisationens arbete för kommunstyrelsens mål. 

 

Ekonomikontoret ansvarar, på kommunstyrelsens uppdrag, för samordning och utveckling av 

processer som säkerställer en god ekonomi enligt kommunens vision. 

I uppgiften ingår att lämna förvaltningar och bolag service och konsultativt stöd inom budget-, 

redovisnings- och inköpsområdet. Kontoret har via inköpsavdelningen ett koncernövergripande 

samordnat ansvar för kommunens inköpsprocess i enlighet med policy och riktlinjer. Kontorets 

ansvarar även för samordning av kommunens övergripande kvalitetsarbete och den strategiska 

styrprocessen.  

 

IT-kontoret ansvarar för att Luleå kommuns IT-strategi förverkligas. IT-strategin styr kommunens 

dagliga och strategiska arbete inom IT. Arbetet bedrivs i huvudsak genom att stimulera, stödja och 

medverka till förvaltningarnas utveckling så att dessa kan nyttja IT som en strategisk resurs i allt 

högre grad. Kontoret ansvarar även för åtgärder och aktiviteter inom IT-området som leder till 

helhetssyn och samordning, tillgänglig och driftsäker IT-miljö, kostnadseffektiva lösningar, ökad 

service till medborgare och medarbetare samt hög informationssäkerhet. IT-kontoret ansvarar också 

för samordningen av den gemensamma e-nämnden, vars uppdrag är att driva utvecklingsfrågor inom 

e-förvaltning och som f n består av 13 kommuner i Norrbotten. 

 

Kansliet är kommunstyrelsens resurs för att hantera den politiska beslutsprocessen och ansvarar för 

hela ärendekedjan i kommunstyrelse, inklusive utskott och kommunfullmäktige. Kontoret har en 

styrande och en stödjande funktion gentemot övriga förvaltningars hantering av den politiska 

beslutsprocessen. Kontoret ska ge stöd internt till övriga förvaltningar i juridiska frågor. Kansliet 

ansvarar också för att vårda och tillgängliggöra arkivhandlingar och bildsamlingar. Kansliet 

administrerar de allmänna valen samt borgerliga vigslar och begravningar.  Konsumentvägledningen 

erbjuder stöd och rådgivning inom området. Överförmyndarexpeditionen hanterar 

ställföreträdarskap för de som har behov av god man/förvaltare och tillhandahåller även budget- och 

skuldrådgivning.  

 

Kommunikationskontoret ansvarar för att utveckla Luleå kommuns kommunikation och 

marknadsföring. Kontoret stöttar förvaltningarna, producerar kommun-övergripande 

informationsmaterial, ger mediestöd till politik och kommunledning samt ansvarar för att 

administrera och utveckla kommunens digitala kanaler och tjänster. Kontoret ansvarar vidare för 

internservice och tryckeri, central kundtjänst samt medborgarkontoret i Råneå. 

 

Personalkontoret ansvarar för Luleå kommuns personalpolitik och har det samlade 

arbetsgivaransvaret. Arbetet sker via samordning och utveckling av övergripande HR-processer i 

enlighet med antagen HR-strategi. Kontoret erbjuder service och stöd via sina specialistkompetenser. 

Kontoret skapar förutsättningar för ett gott medarbetarskap och ett gott ledarskap i Luleå kommun, i 

syfte att skapa kundnytta för verksamheterna. 

 

 

278



3 
 

 

 

Samhällsutvecklingskontoret koordinerar arbetet för en hållbar samhällsutveckling i Luleå genom 

att stödja, driva på och följa upp kommunens arbete för att nå Vision Luleå 2050. Kontoret har 

strategisk kompetens och samordningsansvar i frågor som exempelvis folkhälsa, demokrati, energi- 

och klimat, naturvård, infrastruktur och stadsutveckling. På kontoret finns också stödfunktioner inom 

kommunikation samt statistik- och prognossammanställning. 

 

 

Tillväxtkontoret ska stödja, driva och strategiskt verka för tillväxt inom näringslivet, stärka det 

internationella samarbetet, marknadsföra Luleå och verka för tillväxt på landsbygden. 

Kontoret samordnar det internationella arbetet och EU-frågor. Viktiga samarbetspartners är Luleå 

tekniska universitet, Luleå Näringsliv AB och Visit Luleå AB. Avgörande för Luleås tillväxt är 

samarbetet med Luleåregionen, länet, Bottenviksbågen, Kina och Austin. 
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2. Måluppföljning 

Delårsuppföljningen för kommunledningsförvaltningen baserar sig på verksamheteten inom sju 

kontor med uppdrag enligt ovan. Kommunledningsförvaltningens uppföljning av pågående och 

planerade insatser för att nå målen i styrkortet indikerar att samtliga mål, utom målet för 

inköpsanalys är påbörjade. Verksamheten bedrivs inom tilldelat kommunbidrag. 

Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

 Perioden Prognos  Perioden Prognos 

Verksamhetens intäkter 26 538 83 981       

Verksamhetens kostnader -114 691 -360 723 Nettoinvestering 1 792 6 175 

Kapitalkostnader -4 361 -13 163     

Nettokostnader -92 514 -289 905     

Kommunbidrag 97 307 291 923 Årsbudget  6 200 

Resultat 4 793 2 018 Avvikelse  25 

Kommunledningsförvaltningen redovisar ett överskott mot budget för perioden januari – april 2016 

med 4,8 mkr. Överskottet består av ett flertal över- och underskott. Större avvikelser är att anslaget för 

kollektivtrafik uppvisar ett överskott på + 0,9 mkr, men även att ett flertal anslag bland annat 

särskilda folkhälsosatsningar (+2,7 mkr), projektanslag med mera visar på ej förbrukade anslag. 

Verksamheterna för facklig verksamhet +0,4 mkr, hälsofrämjande insatser +0,3 mkr, 

förvaltningsområde minoritetsspråk +0,7 mkr, marknadsföring m.fl. verksamheter visar på 

periodöverskott medan verksamheter för överförmyndarnämnden -2,4 mkr, kommunhälsan -0,5 mkr 

m.fl. visar på periodunderskott. 

Prognosen för helåret är ett överskott med 2,0 mkr. Överskott prognostiseras för anslaget för 

Teknikens hus med 1,0 mkr samt för kollektivtrafiken med 1,0 mkr. 
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3. Styrkort  

SAMHÄLLE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Genomföra programmens intentioner med särskilt fokus 
på avgörande faktorer för 2016 

 Genomföra aktiviteter utifrån genomförd programmålanalys 

 Fler ska välja Luleå som bostadsort 

 Modell för medborgardialoger är beslutad och implementerad 

 

SERVICE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun 2017  Sammanhållet förslag för genomförande av samlad kundtjänst 
gentemot medborgarna 

 Omhänderta utpekade förbättringsområden utifrån 
Kommunkompassen 

 Enhetlig modell för systematiskt kvalitetsarbete 

Mål för att: Skapa förutsättningar för att följa och jämföra resultat av 
utförd service 

 Utfärda och följa upp servicedeklarationer 

 Kundmätning kontorsvis ska analyseras och vid behov leda till 
åtgärder 

 Öka antalet externa och interna e-tjänster 

 Genomföra aktiviteter utifrån KLF:s handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering 

MEDARBETARE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott 
ledarskap 

 Chefer upplever att de har rätt förutsättningar att utöva sitt 
ledarskap. 

Mål för att: Ta fasta på och utveckla hälsofrämjande arbetsplatser  Gott hälsoläge ska prägla arbetsplatsen 

 Handlingsplan utifrån medarbetarenkät 

EKONOMI 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna kommunbidrag 
(nämnder) och ekonomiska mål (bolag) 

 Resultat > 0 

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder  Vidta åtgärder utifrån genomförd inköpsanalys 

 Utvecklad administrativ samordning inom KLF 
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4. Analys  

SAMHÄLLE 

Nämnd-/Bolagsmål Analys 

 Genomföra aktiviteter utifrån genomförd programmålanalys Arbetet med att genomföra aktiviteter utifrån programmålsanalys 
har påbörjats, t.ex insatser för unga, ökad mångfald, ökad 
sysselsättning och tillväxt, internationellt samarbete, 
marknadsföring av platsen Luleå. 

 Fler ska välja Luleå som bostadsort En företagarfrukost i Stockholm har genomförsts med temat 
rekryteringsbehov i Luleå. En kommunikationsplan finns framtagen 
angående undersökning rörande Lueåbornas uppfattning om målet 
10 000 nya Luleåbor. Arbetet med en utvecklad bostadsmarknad 
fortgår. 

 Modell för medborgardialoger är beslutad och implementerad KF har fattat beslut om strategier för medborgardialog. 
Dialogprocessen är kartlagd och ett antal utbildningar riktat till 
förtroendevalda och tjänsteutövare är genomförda. 

SERVICE 

Nämnd-/Bolagsmål Analys 

 Sammanhållet förslag för genomförande av samlad kundtjänst 
gentemot medborgarna 

En översyn har påbörjats. 

 Omhänderta utpekade förbättringsområden utifrån 
Kommunkompassen 

Förvaltningen har identifierat områden som lämnats till det 
övergripande arbetet med handlingsplan. Kontaktuppgifter som de 
förtroendevalda godkänt har publicerats på webben. Arbete pågår 
med att ta fram en mer resultatfokuserad årsredovisning. En 
översyn gällande styrsystemet är initierad. 

 Enhetlig modell för systematiskt kvalitetsarbete En undersökning om hur andra kommuner är organiserade är 
genomförd. Arbete med kvalitetshandbok pågår. 

 Utfärda och följa upp servicedeklarationer Tillväxtkontoret har reviderat utfärdade servicdeklarationer för 
området "Näringsliv". 

 Kundmätning kontorsvis ska analyseras och vid behov leda till 
åtgärder 

Genomförda kundmätningar 2015 är analyserade och åtgärder 
prioriterade utifrån kartläggning. 

 Öka antalet externa och interna e-tjänster Materialet som publiceras i det publika bildarkivet har gjorts 
nedladdningsbara. Företagsregister och föreningsregister har lagts 
ut som e-tjänster. 

 Genomföra aktiviteter utifrån KLF:s handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering 

Kontoren har genomfört eller planerat genomföra seminarier 
rörande jämställdhet och könsstereotyper. Mätning rörande 
kundupplevelser i kontakter med IT-support kommer att 
genomföras under hösten för jämställdhetsanalys. Artiklar på webb 
och i Vårt Luleå följs löpande upp ur ett jämställdhetsperspektiv. En 
rutinbeskrivning för uppföljning av könsfördelning för 
förtroendevalda i styrelse/nämnder samt direktvalda (KF) ska tas 
fram. Analys av könsfördelning sker vid medborgardialog för 
utvecklingsplaner samt vid analys av programmens indikatorer. 
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MEDARBETARE 

Nämnd-/Bolagsmål Analys 

 Chefer upplever att de har rätt förutsättningar att utöva sitt 
ledarskap. 

Löpande dialoger med samtliga chefer sker inom förvaltningen. 

 Gott hälsoläge ska prägla arbetsplatsen Sjuk- och frisknärvaron följs upp löpande och tas upp i 
medarbetarsamtal. Olika specifika aktiviteter för att befrämja 
medarbetarnas hälsa inplanerade kontorsvis. 

Sjukfrånvaro: 3,1 % (5,4 %) 

Frisknärvaro: 94,9 % (82,6 %) 

 Handlingsplan utifrån medarbetarenkät Arbetet med åtgärder enligt framtagna kontorsvisa handlingsplaner 
inlett. 

 

EKONOMI 

Nämnd-/Bolagsmål Analys 

 Resultat > 0 Prognosen för helåret är ett överskott med 2,0 mkr. Överskott 
prognostiseras för anslaget för Teknikens hus med 1,0 mkr samt för 
kollektivtrafiken med 1,0 mkr. 

 Vidta åtgärder utifrån genomförd inköpsanalys Inköpsanalys kommer att genomföras under hösten och vara klar 
vid årets slut. 

 Utvecklad administrativ samordning inom KLF Deltagande i det övergripande arbetet med översyn administration 
och kundtjänst pågår. 
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5. Intern kontroll 

 

    Kontrollmoment Lokalt Ansvarig Senaste analys Riskvärde 

  Säkerställ att gällande 
regelverk för 
informationssäkerhet 
tillämpas  

 Resultat och noterade 
avvikelser: 

Inga avvikelser noterade. 

Åtgärder: 

APT-material som ska 
kunna användas av 
samtliga arbetsgrupper 
inom kommunen är under 
framtagande. 

12 

  Säkerställ att 
jämställdhetsanalyser 
görs utifrån 
könsuppdelad statistik  

 Resultat och noterade 
avvikelser: 

En struktur är under 
framarbetande. 

Åtgärder: 

Arbete och uppföljning 
sker fortlöpande. 

12 

  Säkerställa att det finns 
förattesterade 
beställningsunderlag till 
leverantörsfakturorna  

 Resultat och noterade 
avvikelser: 

E-handel 18 % jämfört 
med 15 % för 2015. 

Åtgärder: 

Inköpssamordnaren för 
KLF kommer att ha träffar 
med behöriga beställare 
för att öka medvetenheten. 

12 

  Försenade betalningar   Resultat och noterade 
avvikelser: 

Tendensen är att antalet 
försent betalda fakturor 
minskar för samtliga 
kontor. 

Åtgärder: 

Fortsatt bevakning. 

12 
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2016-04-29

 
2016/580-1.1.1.1

Gunilla Lundin

Kommunledningsförvaltningens förslag till 
sammanträdesordning 2017
Ärendenr 2016/580-1.1.1.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesordning 2017 enligt 
bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Kansliet har utarbetat nytt förslag till sammanträdesordning för 
kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och budgetberedning 
samt kommunfullmäktige år 2017.

Förslaget innebär att arbetsutskottet även fortsättningsvis sammanträder 2 
gånger per månad.  Budetberedningen har 6 inplanerade mötestillfällen. 

Kommunstyrelsen sammanträder i mitten av varje månad med undantag av 
juli månad. Kommunfullmäktige sammanträder företrädesvis sista måndagen 
varje månad med undantag av juli månad. Vid några tillfällen under året 
förläggs sammanträdet till näst sista måndagen i månaden. Det bidrar till en 
kvalitativt bättre ärendehantering om sammanträdena inte förläggs för tätt 
inpå varandra.

Beslutsunderlag
 Sammanträdesordning 2017

Gunilla Lundin
kanslichef

Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningar och nämnder
Kontorschefer
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Sammanträdesordning år 2017 för budgetberedningen (BU), arbetsutskottet (AU), 
kommunstyrelsen (KS) och kommunfullmäktige (KF) 
 

Budget-
beredningen

Sista 
inlämningsdag 
inför AU

Arbetsutskottet
Kl 08 15

Kommunstyrelsen
Kl  13 15

Kommunfullmäktige
Kl 13 15

Januari 16 Januari 30
Januari 2 Januari 16

 Januari 17 Januari 30 Februari 13 Februari 27

Februari 14 Januari 31 Februari 13
Februari 28 Februari 14 Februari 27 Mars 13 Mars 27

 Februari 28 Mars 13
Mars 14 Mars 27 April 10 April 24

Mars 28 April 11
April 28 April 11 April 24 Maj 08 Maj 22

April 25 Maj 08
Maj 23 Maj 09 Maj 22 Juni 07 Juni 19

Juni 20 kl 09 00
Maj 23 Juni 07
Juni 01 Juni 19 Augusti 14 Augusti 28

Augusti 01 Augusti 14
Augusti 15 Augusti 28 September 11 September 25

Augusti 29 September 11
September 26 September 12 September 25  Oktober 09 Oktober 23

September 26 Oktober 09
Oktober 10 Oktober 23 November 06 November 20

Oktober 24 November 06
November 08 November 20 December 04 December 18

November 21 December 04
December 05 December 18
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2016-05-12

 
2016/691-2.4.3.3

Sofia Riström

Bidrag till Luleå basket för SM-guld 2016

Ärendenr 2016/691-2.4.3.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anvisa 50 000 kr till Luleå basket. 
Pengar anvisas från anslaget för representation. 

Sammanfattning av ärendet
Luleå Basket blev svenska mästare i basket den 28 april 2016. För att gratulera 
föreningen till denna framgång föreslås kommunstyrelsens arbetsutskott 
besluta att anslå 50 tkr till föreningen.

Beslutet skickas till
Kansliet, ekonomikontoret, Luleå basket
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