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Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden
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Björkskatan, Lulsundet,
Hällbacken och Dalbo
Rekommendationer

Ny bebyggelse ska lokaliseras till Dalbo, Hällbacken, Bodskataudden
och den norra triangeln mot Bensbyvägen. Bebyggelsen ska innehålla en
blandning av bostäder och arbetsplatser med kultur- och rekreationsvärden som utgångspunkt.
Det ska finnas utomhus- och inomhusmiljöer för möten, kulturella uttryck, rörelse och rekreation. På Björkskatan ska biblioteket och dess
funktion som mötesplats prioriteras. På Bodskataudden ska bebyggelsen
kombineras med en landskapspark. Strandområdet ska göras tillgängligt
för allmänheten.
Lulsundet ska kompletteras med flerfamiljshus.
I Björkskatans centrum prioriteras fler arbetsplatser.
Nivån för 100-års vattenstånd ska beaktas vid all lokalisering. Inga åtgärder eller verksamheter som riskerar Björsbyfjärdens ekologiska och
kemiska status ska tillåtas.
Strandområdet är ett värdefullt socialt och ekologiskt stråk och ska bevaras. Öster om Bensbyvägen ska kulturniljövärden förknippade med
fritidshusbebyggelsen bevaras.

Fakta
Björkskatan och Lulsundet
Invånare: 5431
Barn och unga 0-20 år 28 %		
Utrikesfödda 8 %
Arbetslösa 18-24 år 12 %
Arbetslösa 18-64 år 6 %
Eftergymnasial
utbildning 54 %
Medelålder: 40 år
Blandning:
Hyresrätter 28 %
Äganderätter 48 %
Bostadsrätter 23 %
7 boende per arbetstillfälle
Boendetäthet:
22 personer per ha

Koloniområdet mot Björkskataleden ska bevaras och utvecklas. Norr om
Hällbacken ska ett nytt naturreservat för rekreation och friluftsliv utredas.
Vid förtätning ska Bensbyvägens barriäreffekt och kopplingen till Ormberget beaktas. Kopplingarna och nåbarheten för rörelse och rekreation
mellan Hällbacken/Dalbo och Ormberget ska särskilt beaktas.
Mark för nytt huvudstråk för vatten och avlopp ska reserveras längs
stranden.
Bensbyvägen och Björkskataleden ingår i huvudvägnätet för motordriven
trafik och framkomlighet ska prioriteras. Stor restriktivitet ska gälla ny
bebyggelse eller anläggningar som kan försvåra kommunikationer längs
vägarna. Höga transporter till och från hamnen ska fortsatt vara möjliga
längs Bensbyvägen.
Cykelvägen väster om Björkskatan från Stormvägen, cykelvägen mot
Björkskatan centrum och cykelbanan längs Björkskatavägen är delar av
huvudvägnätet för cykel och framkomlighet och säkerhet för cyklister
ska prioriteras. Vägen upp till Ormberget ska även inrymma gång- och
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cykelväg.
Utrymme för cykelväg längs hela Bensbyvägen ska säkerställas. Denna
cykelväg utgör en framtida del av huvudvägnätet för cykel. Framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister ska prioriteras. När boende har
längre än 400 meter till närmaste busshållplats ska det finnas cykelparkering vid hållplatsen.
Befintliga skogsvägar i anslutning till Hällbacken ska bevaras och utvecklas som rid- och strövstigar. Möjlighet att rida till Björsbyn och Bensbyn
ska förbättras.
Hällbacken och Björkskatan ska ha en gen förbindelse.
Trottoarerna längs gatorna på Lulsundet ska bevaras.
Det ska finnas samhällsinformation och kommunal service i området.
Former för dialog med medborgarna i stadsdelen ska utvecklas.
På Björkskatan ska minst en kommunal lokal vara tillgänglig för medborgarna under tider då den inte används för ordinarie verksamhet. Trygghet
och tillit ska skapas genom att många ges möjlighet att delta och kunna
påverka.

Vy över Hällbacken och Dalbo. ©Blom/Pictometry 2010
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Genomförande

Med hänvisning till vatten-och avloppssystemets kapacitet och utbyggnadstakt ingår Hällbacken och Dalbo i prioriteringszon 1, Lulsundet och
södra Björkskatan i prioriteringszon 2 samt norra Björkskatan i prioriteringszon 4 för förtätning.
Huvudmannaskapet för Björkskatans centrum ska på sikt övergå till att
vara kommunalt.
En framtida gen förbindelse mellan Hällbacken och Björkskatan ska utredas.
Fortsatt planering av Hällbacken ska utgå från gällande detaljplaneprogram.
Utvecklingsplan som bygger på historia, nutid och framtid ska tas fram för
stadsdelen i samverkan med det civila samhället och andra viktiga aktörer
för området. Planen ska innehålla såväl sociala som fysiska faktorer utifrån
områdets specifika karaktär och behov.

Karaktär

Björkskatan och Lulsundet omsluts till stor del av innerfjärdarna och
domineras av bostadsbebyggelse. Lulsundet byggdes ut efter en stadsplan
från 1958. Där finns i första hand villor men även radhus och enstaka flerbostadshus. Björkskatan bebyggdes framförallt under 1970- och 80-talen
med villor, radhus och flerbostadshus.
En generationsväxling pågår i området vilket visar sig hög andel barnfamiljer. Björkskatan präglas av en stor andel med eftergymnasial utbildning.
Området präglas av nivåskillnader vilket gett effekt på bebyggelsens
karaktär. I de övre partierna mot Ormbergsområdet dominerar barrskogar
som kilar in mellan bebyggelsen i en tydlig grön infrastruktur. Längre ner
mot vattnet finns mer lövträd och mer eller mindre öppna gräsytor på de
gamla kulturpåverkade markerna.
Stränderna längs fjärdarna är en kvalitet för rekreation och på Lulsundet
finns en stadsnära badplats. God tillgång till gröna ytor, vatten, spontanidrott och närhet till friluftsområdet i Ormberget-Hertsölandets naturreservat är kvaliteter för boende i området.
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Hällbacken är till viss del planlagt för bostäder. Dalbo utgörs i huvudsak
av skogsmark och är bebyggt med ett 30-tal fritidshus. Där pågår en omvandling från fritidshus till permanentbostäder.
Björkskatan kännetecknas av ett trafiksystem där de oskyddade trafikanterna är separerade från motortrafiken. Gatorna är uppdelade i uppsamlings- och lokalgator, flerbostadsområdena är fria från biltrafik och det
finns många gång- och cykelvägar.
Gatorna på Lulsundet ger ett oregelbundet rutnät där de gående skiljs
från motortrafiken med trottoarer. Genom Lulsundet finns en större cykelväg, för övrigt är cyklisterna hänvisade till villagatorna.
När Hällbacken är fullt utbyggt kommer trafiken att koncentreras till en
central uppsamlingsgata med separerad gång- och cykelväg. Från denna
kommer slingor med bostadsbebyggelse att ansluta. På bostadsgatorna
kommer de olika trafikanterna att samsas om utrymmet.

Förutsättningar

På Björkskatan finns service i form av äldreboende samt boende för fysisk
och psykiskt funktionsnedsatta och boende för ensamkommande unga.
Det finns också flera för- och grundskolor. Här finns även ett utbyggt
centrum med affärer, café, pizzeria, fritidsgård, vårdcentral med mera.
Centrumet har på senare år rustats upp. En områdesgrupp som omfattar
Porsön och Björkskatan finns i området.
Hela strandremsan längs Björsby- och Björkskatafjärden är ett betydelsefullt ekologiskt och socialt stråk. Fjärdarna har god kemisk status medan
den ekologiska statusen är måttlig för Björsbyfjärden och dålig för Björkskatafjärden. Björsbyfjärden har höga naturvärden särskilt för fågellivet.
I sydvästra delen av Björkskatan finns odlingslotter.
Tummelplatsen på Lulsundet är ett viktigt parkområde med uppvuxen
skog, nybyggd lekplats och en bollplan intill. Genom skogen går ett välutnyttjat promenadstråk.
Björkskatan trafikeras av två av lokaltrafikens stomlinjer varav den ena
även trafikerar Lulsundet. Hur Hällbacken ska kollektivtrafikförsörjas är i
dagsläget ej bestämt.
På Lulsundet bor i stort sett alla inom 400 meter från en busshållplats.
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På Björkskatan har många av de boende längre än 400 meter till närmsta
busshållplats. Så kommer även vara fallet på Hällbacken med de hållplatser som finns planerade idag.
Bensbyvägen utgör en barriär mellan Björkskatan och Lulsundet mot
Ormberget och Kronan. Inom Björkskatan utgör Väderleden en barriär.
De större hållplatserna som ännu inte är tillgänglighetsanpassade kommer att anpassas i samband med planerade gatuombyggnationer.

Intressen

Sinksundet ingår i länsstyrelsens kulturmiljöprogram.

Vy över Björkskatan. ©Blom/Pictometry 2010
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