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Handlingar
I planen ingår följande handlingar:
•
•
•
•

Plankarta med bestämmelser och illustration
Planbeskrivning med bilagor
Bullerutredningar
Lokaliseringsutredning

Bilaga 1. Bullerutredning 		

(ÅF 2015-03-03)

Bilaga 2. Bullerutredning		

(Ramböll 2014-04-11)

Bilaga 2. Lokaliseringsutredning

(Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-09-11)

Av ovanstående handlingar är det endast plankartan med bestämmelser som har juridisk
verkan.

Planens syfte och huvuddrag
Planen huvudsakliga syfte är att ge planmässiga förutsättningar för att möjliggöra byggnation av ett trygghetsboende (kategoribostäder +70 år) med 70-120 lägenheter på Bergnäset.
Markområde för lokalgata syftar till att ge utrymme för en breddning av Producentvägen
för att inrymma gång- och cykelvägar samt busshållplatser. Mellan den nya bebyggelsen och
lägenheterna på Stengatan syftar detaljplanen till att säkerställa ett fortsatt sammanhållande
grönstråk.
Planområdet omfattar delar av ett grönområde mellan Producentvägen och Lulebos lägenheter vid Bergstaden. En gångväg tillgänglig för allmänheten ska kunna anläggas mellan
Bergstaden och Producentvägen.
Förslaget innebär att delar av grönområdet bebyggs och omvandlas till kvartersmark. I gällande detaljplan, A361, är marken avsedd att utgöras av park eller plantering.
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Behovsbedömning
Enligt de lagar som gäller för miljöbedömning av detaljplaner ska kommunen göra en behovsbedömning som utreder om planläggningen kan innebära betydande miljöpåverkan
eller inte. En behovsbedömning enligt plan- och bygglagen och MKB-förordningen har gjorts
av Luleå kommun 2014-10-22. Den sammanvägda bedömningen är att genomförandet av
detaljplanen inte medför risk för betydande miljöpåverkan. Området ligger dock inom riksintresseområde för totalförsvaret och berör samrådsområde för flygbuller vilket särskilt ska
hanteras i planarbetet.
Samråd har skett med Länsstyrelsen, som inte delar kommunens bedömning. Länsstyrelsen anser att det inte går att utesluta att ett genomförande av den aktuella detaljplanen kan
innebära betydande miljöpåverkan med avseende på människors hälsa och säkerhet och
skada på riksintresse. En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning kan bidra till att
ljudnivåfrågan genomlyses likaså varför planförslaget valts istället för andra alternativ.
Byggnadsnämnden i Luleå kommun har 2014-12-02 beslutat att en miljöbedömning enligt
miljöbalken 6 kap 11 och 12 §§ inte behöver upprättas då planen inte kan anses medföra
betydande miljlöpåverkan. En bedömning om det går att klara en god boendemiljö beror
på den sammanlagda bullerpåverkan i planområdet. Försvaret har vid tidigare kontakter
inte sett att de ska ha invändningar mot en etablering av ett trygghetsboende vid Bergnäsets
centrum, detaljplanen bör därmed inte anses innebära påtaglig skada på riksintresset. Att
planområdet liksom stora delar av Bergnäset är utsatt för flygbuller är känt. Områdets lämplighet för bostäder beror till stor del på övriga bullerkällor i området. I planarbetet är det
dock viktigt att belysa områdets utsatthet för flygbuller och andra bullerkällor för att säkerställa att det går att klara en god boendemiljö. Värdet av att bibehålla ett sammanhängande
grönstråk ska beaktas.

Plandata
Lägesbestämning
Planområdet utgör en del av fastigheten Bergnäset 1:1 och är beläget vid Bergnäsets stadsdelscentrum, ca 2 km sydväst om centrala Luleå. Planområdet avgränsas i väster av lägenhetsområdet Bergstaden, i norr av mejeriet och naturmark, i öster av Producentvägen,
hälsocentral och livsmedelsbutik mm och i söder av naturmark.

Areal
Planområdet omfattar ca 1,7 hektar.

Markägoförhållanden
All mark inom planområdet är kommunägd.
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Tidigare ställningstaganden
Planer
Översiktliga planer
Planområdet omfattas av kommunens översiktsplan antagen i maj 2013. Översiktsplanen
består av sex program och områdesrekommendationer. I översiktsplanens områdesrekommendationer framgår att utrymme ska finnas för ett trygghetsboende på Bergnäset. I översiktsplanens program D, under ”bostäder för specifika grupper”, anges att kommunen ska
arbeta för att trygghetsboenden för äldre byggs bland annat på Bergnäset till 2020.
I översiktsplanens områdesrekommendationer uppmärksammas även möjligheten till fler
bostäder på Bergnäset begränsas av försvarets intressen (dvs flygbuller). Den generella
rekommendationen är att vid etablering av ny bebyggelse ska detta i första hand lokaliseras
utanför samrådsområdet för flygbuller (se figur 2 nästa sida).
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
Planen berör eller tangerar områden med gällande planer enligt nedan:
					
Nr

Namn

Laga kraft

A 361

Förslag till stadsplan samt upphävande av byggnadsplan för Bergstaden,
Norra Bergnäset samt del av Trollnäs i Bergnäset.

1977-10-31

PL 147

Detaljplan för del av Bergnäset. Bergnäset 2:548 och 2:554. Äldreboende.

1994-12-06

PL 256

Detaljplan för del av Bergnäset. Bergnäset 2:466 m.fl.

2003-05-02

.::Kartutskrift Luleå Kommun :: Fastighetskartan::.

Skala 1:3000 Luleå Kommun, GIS&Kartor

PL256

PL039

A361

Område för
ny detaljplan

PL147

A380

Figur 1. Planmosaik där gällande detaljplaner i området och gränser för förslag till ny detaljplan framgår.
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Kommunala beslut i övrigt
2011-08-29 132 § beslutade kommunfullmäktige att fastställa ett regelverk för trygghetsboende i Luleå kommun samt att införa kommunal medverkan för trygghetsboenden. Till beslutet
finns bilagor som redovisar regler för trygghetsboende.
Trygghetsboende avser hyreslägenheter för personer över 70 år. Boendet ska ha en estetiskt
tilltalande utformning och vara anpassat för personer med någon form av funktionsnedsättning. Det ska även finns personal tillgänglig varje dag. Huruvida projektet uppfyller kraven
för trygghetboende regleras i samband med bygglov.
2014-09-22 § 76 beslutade Plan- och tillväxtutskottet om att ge i uppdrag åt Stadsbyggnadskontoret att påbörja ny detaljplan för del av Bergnäset 1:1.

Riksintressen
Planområdet berörs av riksintresse för totalförsvaret militära del - Luleå/Kallax flygflottiljflygplats (MB 3:9) enligt figur nedan. Planområdet berörs även 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.
Datum 130916

±

h Junköns skjutn

e
r

.

Riksintresse för tot. försv. militära del

73
74
Ö

Influensområde inkl. riksintresse
Influensområde
Övrigt influensområde
Stoppområde för höga objekt
Influensområde för väderradar
Influensområde för luftrum
Särsk. behov av hinderfrihet

Ö

±
Riksintresse för tot. försv. militära del
Influensområde inkl. riksintresse
Stoppområde för höga objekt
0

2,5

5

Influensområde för väderradar

10
km

Särsk. behov av hinderfrihet

Detaljkarta över Luleå/Kallax flottiljflygplats och Junköns skjutfält
Figur 2. Riksintresse
för totalförsvaret. Bergnäset ligger inom det lila streckade området som utgör influensområde för flygbuller från flygplatsen. Samma område utgör samrådsområde för flygbuller i Luleå
kommuns översiktsplan.
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Förutsättningar och förändringar
Huvudfrågan
Det kommunala bostadsbolaget Lulebo AB har ansökt om upprättandet av en detaljplan
för del av fastigheten Bergnäset 1:1 för att möjliggöra byggnation av ett trygghetsboende
på Bergnäset. Planområdet omfattar delar av ett grönområde mellan Producentvägen och
flerbostadsområdet på Stengatan. Förslaget innebär att delar av grönområdet bebyggs och
omvandlas till kvartersmark. I gällande detaljplan, A361, är marken avsedd att utgöras av
park eller plantering.

Natur
Landskap och vegetation
Planområdet är till största delen oexploaterat och utgörs förutom lokalgatan av en skogsyta
längs en bergsluttning med block och berg i dagen, huvudsaklig vegetation består av gallrad
blandskog med övervägande barrträd. Nivån på markytan som berörs av planerat planområde ligger mellan ca +24 m till +14 m över havet (RH2000) och sluttar i nord-östlig riktning. I
området finns flera upptrampade stigar.
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Figur 3 Planområdet sett från sydost. Planområdet utgörs av ett skogsområde mellan lägenhetsområdet Bergstaden och Bergnäsets stadsdelscentrum.
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Geotekniska förhållanden
En geoteknisk utredning för planområdet har utförts under 2014. Jordlagerföljden i planområdet består i huvudsak av morän på berg samt berg i dagen. Djupet till berg varierar mellan
0 till 4,3 m under markytan. Sprickigt berg eller rösberg förekommer inom del av området.
Provtagning visar att den översta delen av moränen, ner till ca 2 m djup, kan betecknas sandmorän eller siltig sandmorän. Därunder betecknas moränen i allmänhet som sandig siltmorän.
Grundläggning av byggnader med källare grundläggs på berg. Bergschakten som måste
utföras för grundläggningen är i omfattning mellan 0,5 till ca 6,5 m. Bergschaktbotten för
planerade byggnader är belägen under befintlig grundvattennivå, vatteninträngning i schakt
till följd av vattenförande skikt och rösberg måste därmed hanteras vid schaktarbetena.
Byggnader utan källare kan grundläggas ytligt i moränen utan grundförstärkning.
Förorenad mark och radon
Inga kända markföroreningar finns registrerade inom planområdet.
Detaljplaneområdet ligger inom normalriskområde för radon. Med hänsyn till att det är nära
till berg och att det kan komma att krävas sprängning i berg bör risken för förekomsten av
markradon utredas innan bygglov.
Risk för skred/ höga vattenstånd
Planområdet ligger med god marginal över den höjd för samhällsviktiga funktioner som föreslås i Luleå kommuns riktlinjer för klimatanpassning. Området ligger inte inom mark där
risk för skred förekommer.

Bebyggelseområden
Bostäder
Inom planområdet finns ingen bebyggelse. Hyreslägenheter finns sydväst om planområdet
på Stengatan. I övrig finns enbostadshus i de angränsande villakvarteren. På Bergnäset har
lägenhetsbeståndet generellt låg tillgänglighet. Nära 80% av lägenheterna räknas som ej
tillgängliga enligt utredningen Planering för Bostäder för äldre i Luleå som kommunen tog fram
2010. Lägenheterna finns oftast i trevåningshus utan hiss med en ½-trappa till 1:a våningen.
Den låga tillgängligheten i lägenhetsbeståndet visar på att behovet av ett trygghetsboende är
av stor vikt inom stadsdelen.
Området planeras för kategoribostäder för äldre [B1] med möjlighet till centrumändamål [C1]
i bottenvåning. Bebyggelsen begränsas av en högsta totalhöjd över nollplan i kommunens
höjdsystem- Totalhöjden motsvarar sju våningar sett från Producentvägendär och beräknas
inrymma 70-120 lägenheter. Lulebo har som avsikt att bygga en- och tvårumslägenheter.
Största bruttoarea (BTA) i kvadratmeter ovan mark [e3] reglerar bebyggelsens omfattning.
Parkeringsbehovet är till huvuddelen tänkt att lösas med parkeringsgarage under mark. Placeringen vid Bergnäsets stadsdelscentrum innebär att det kan finnas en efterfrågan på lokaler
för verksamheter. Genom kvartersmarken finns ett [x1]-område som ska vara tillgängligt för
allmän gångtrafik.
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Arbetsplatser, övrig bebyggelse
Inom planområdet möjliggörs för centrumändamål vilket innebär att kommersiella lokaler
kan bli aktuella. En förutsättning för att tillskapa trygghetsboende är att det finns personal
tillgänglig varje dag. Tillskapande av trygghetsboende innebär att det även blir arbetsplats
för den värd/värdinna som ska arbeta där.
I planområdets närhet finns ytterligare arbetsplatser i Bergnäsets stadsdelscentrum, Norrmejeriers verksamhetsområde samt i inom offentlig service i närliggande förskolor och äldreboenden.
Offentlig och kommersiell service
Planområdet ligger i direkt anslutning stadsdelscentrum. Vid stadsdelscentrumet finns
Bergnäsets hälsocentral som i samma byggnad även inrymmer folktandvård och apotek. Det
finns även en livsmedelsbutik samt en restaurang.
Byggnadskultur och gestaltning
Bergnäset är till stor del utbyggt på 50- och 60 talet. Lägenheterna vid Bergstaden väster om
planområdet utgörs av lamellhus i tre våningar med skyddade innergårdar. Taken är ombyggda till sadeltak på 90-talet. Bergnäsets stadsdelscentrum utgörs idag av två vinkelställda
byggnader i en respektive två våningar, fasaderna utgörs av tegel. Mellan den yta som byggnaderna bildar finns parkeringar. Gällande detaljplan medger två våningar.
Mejeriets anläggning norr om planområdet består av industribyggnader i varierande höjd
med mestadels plåtfasader. Högsta totalhöjd för mejeriets byggnader är i gällande detaljplan
satt till 15 meter där endast enstaka silon och skorstenar får överstiga denna höjd.
En positiv effekt av en nybyggnation av ett trygghetsboende enligt planförslaget är att
platsens roll som stadsdelscentrum för Bergnäset kan förstärkas. Dels genom den rumsliga
förändringen där trygghetsboendet bidrar till att skapa en yta av torgkaraktär mellan hälsocentralen, Coop och tillkommande bebyggelse. Dels genom att boende i området ger ytterligare förutsättningar för att fler personer vistas i området och ger liv och rörelse i området. I
översiktsplanen rekommenderas att Bergnäsets centrum ska förstärkas genom förtätning av
arbetsplatser och bättre utformning.

Figur 4. Illustrationen redovisar exploatörens förslag till utformning av tillkommande bebyggelse. Byggnadernas slutgiltiga utformning avgörs dock först i samband med bygglovsprövning. (Illustration: MAF)
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Tillgänglighet
Detaljplanen bedöms kunna uppfylla plan- och bygglagens krav om tillgänglighet för inomoch utomhusmiljöer inom kvartersmark för ett nytt trygghetsboende. Tillgänglighetsfrågor
regleras även av Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets föreskrift och allmänna råd om
tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader (ALM). ALM
gäller om det med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt inte är orimligt. Tillgängligheten granskas i samband med bygglov. Handikapparkering tillgodoses med särskilda
platser i anslutning till byggnadens entréer. Höjdskillnaderna i området och exempel på hur
byggnader kan placeras samt utomhusmiljöer utformas framgår i figur 4.
Planområdet ligger i direkt anslutning till Bergnäsets stadsdelscentrum vilket skapar förutsättningar för god tillgänglighet till såväl offentlig som kommersiell service samt kollektivtrafik.
Planområdet ligger i en sluttning med höjdskillnader på ca 10-12 meter mellan marknivån
vid lägenheterna vid Bergstaden och gatunivå på Producentvägen. Denna sluttning används
idag som en genväg mellan lägenhetsområdet och stadsdelscentrum. Det har i samband med
kommunens trygghetsvandringar framförts önskemål att dessa stigar ska göras trygga och
tillgängliga. Planförslaget innebär att ett x-område ger rätt för allmän gångtrafik att passera
genom kvartersmarken. Höjdskillnader inom kvartersmarken avses tas upp med trappor,
det samma gäller den fortsatta gångvägen genom naturmark. Tillgänglig gång- och cykelväg
mellan Bergstaden och Producentvägen kommer även fortsättningsvis att vara sträckan längs
Brantgatan söder om planområdet.

Bild 1, övre bilden: Delar av planområdet sett från parkeringsytan vid Bergnäsets stadsdelscentrum. I
mitten av bilden syns en av de upptrampade stigarna från Bergstaden. Bild 2, nedre bilden tv: Samma
stig som i övre bilden där lägenhetshusen på Bergstaden syns i fonden. Bild 3, nedre bilden th: I bilden
framgår att stigarna även nyttjas vintertid.
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Fornlämningar
Inom planområdet finns inga kända lämningar.

Friytor
Lek och rekreation
Planområdet utgörs av grönområde/skogsmark som nyttjas för närrekreation och lek. Genom
området sträcker sig stigar i längs med sluttningen men även rakt ner från Stengatan mot
stadsdelscentrumet vid Producentvägen. Grönområdet nyttjas även som lekytor för närliggande förskola vid Bergstaden.
Planförslaget innebär att delar av skogsmarken planläggs som [Natur ] för att ett stråk med
skog ska bevaras och att det även efter ett genomförande ska finnas möjlighet att ströva längs
sluttningen.
Detaljplanen lämnar utrymme för anordnande av gemensamma uteplatser, träning och närrekreation inom kvartersmark.

+18,650

+18,650

+18,650

+18,700

+18,700

+20,275

+20,275

TRYGGHETSBOENDE BERGNÄSET
140911 K SÖDERLUND
MAF

Figur 5. Situationsplan som visar ett exempel på hur kvartersmarken inom planområdet kan komma att
utformas. Mellan de två byggnaderna finns en passage för allmän gångtrafik som ansluter till en gångväg i naturområden upp mot Bergstaden. (Illustration: MAF)
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Naturreservat och grönstråk
Översiktsplanen
”Det ska finnas
sammanhängande
grönstruktur i alla
delar av
stadsbygden. Den
ska vara av god
kvalitet för människor,
växter och djur, och
den ska knyta ihop
Kallaxhedens naturreservat
stadsbygden med
Figur 6: Ekologiska stråk på Bergnäset utpekade i översiktsplanen (gröna pilar). Kallaxhedens
natur- natur.”
kringliggande
reservat når in i Bergnäset.

Naturmiljö
Grönområdet utgör även en del av ett sammanhängande ekologiskt stråk genom hela stadsdelen. Grönområdet hänger ihop med det naturreservat som sträcker sig från Kallaxheden in
i Bergnäset (figur 6). Detaljplanen säkerställer att detta stråk även fortsättningsvis är sammanhängade även om det måste smalnas av vid planområdet.

Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Planområdet nås med bil via Producentvägen. Tillkommande biltrafik vid ett genomförande
av detaljplanen bedöms ge en marginell påverkan. Trafikmätningar utförda av Stadsbyggnadsförvaltningen under vecka 5 2015 visar på att årsmedeldygnstrafik (ÅDT) för Producentvägen är ca 1650 fordon och för Brantgatan ca 1750 fordon. Medelhastigheten vid mättillfället
var 26 km/h respektive 38 km/h. Vid ett genomförande av detaljplanen är gatan avsedd att få
en sänkt hastighet från nuvarande 50 km/h till 30 km/h. Gång- och cykelvägar vid planområdet ansluter till andra delar av Bergnäset och mot Luleå centrum. Längs Producentvägen
finns endast kortare sträckor med smala trottoarer. Planförslaget medger en breddning av
gatan för att möjliggöra anläggande av kantstensbunden gång- och cykelbana längs Producentvägen. Det kan även bli aktuellt med att bygga om gatan för att säkerställa en trafiksäker
passage och en tydligare hållplats för lokal kollektivtrafik.
Kollektivtrafik
Planområdet bedöms ha god tillgång till kollektivtrafiknätet. Producentvägen trafikeras i dag
av lokal kollektivtrafik med hög turtäthet och en hållplats finns inom planområdet.
Parkering, varumottag, utfarter
Det saknas kommunala parkeringstal för trygghetsboenden. Parkeringsbehovet tillgodoses
inom fastigheten enligt ett uppskattat parkeringstal på 0,5 platser per lägenhet. Parkeringstalet är lägre än för vanliga flerbostadshus och utgår från erfarenheter från andra trygghetsboenden i Luleå där behovet av bilplats varit lägre än beräknat.
Tillkommande bebyggelse möjliggör för upp till ca 120 nya lägenheter. Exploatören planerar för ett parkeringsgarage i källarvåning under bostäderna, där inryms ca 60 platser.
Besöksparkeringar och ytterligare parkeringsplatser inryms i markplan inom fastigheten.
Behov av cykelparkeringar ska inrymmas inom fastigheten.
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Störningar
Buller
Planområdet är utsatt för flera olika bullerkällor; flygbuller, vägtrafikbuller från närliggande
gator och Älvbrovägen och industribuller från Norrmejeriers verksamhet. Flygbuller har bedömts i bullerutredning utförd av konsultföretaget Ramböll, reviderad 2014-04-11 (se bilaga
2). Där konstateras att området är utsatt för militärt flygbuller, men att det byggnadstekniskt
går att klara inomhusnivåer. Övriga bullerkällor i området, främst industribuller, behöver
klargöras genom källstyrkemätningar. En bullerutredning som tar hänsyn till alla bullerkällor vid planområdet och där källstyrkemätningar genomförts vid mejeriet har utförts av
konsultföretaget ÅF, reviderad 2015-03-03 (se bilaga 1).
I den senare bullerutredningen görs bedömningen att en ekvivalent ljudnivå på 55 dB(A)
vid fasad och en maximal ljudnivå på 70 dB(A) vid uteplats i anslutning till bostäderna kan
innehållas från trafikbuller och industribuller tillsammans. Det kräver vissa bullerdämpande
åtgärder på fem av de uppmätta bullerkällorna på mejeriets anläggning. Särskilt avtal gälRAPPORT A
lande dessa åtgärder ska upprättas mellan exploatör och mejeriet. I plankartan har området
närmast mejeriet fått beteckningen kryssmark där endast komplementbyggnader får uppröras för att boendeutrymmen
5.2.2 Industribullerinte ska placeras närmare mejeriet med hänsyn till buller.
I figur 5 redovisas beräknad ekvivalent ljudnivå från Norrmejeriers bullerkällor, på höjden 5 m ovan
mark vilket motsvarar första våningsplanet, samt som punktberäkning för samtliga våningsplan.
Resultatet redovisas även i bilagorna 702121-A05/A06.

Figur 5. Beräknad ekvivalent ljudnivå från Norrmejeriers industriområde.

Figur 7: Utdrag ur bullerutredning ÅF 2015-03-03, bilaga 1. Utan åtgärder på mejeriets anläggning beräknas gällande
riktvärde
för industribuller överskridas för delar av de planerade lägenheterna.
5.2.2.1
Kommentarer
x

Vid planerat hus närmast Norrmejeriers industriområde beräknas ekvivalenta nivåer
mellan ca 44-52 dB(A) vid fasad mot nordväst och nordost. Detta innebär att gällande
riktvärde beräknas överskridas, främst kvälls- och nattetid på vardagar, samt dag, kväll
och natt på lördagar, söndagar och helgdagar. Vid övriga fasader beräknas nivåer ≤ 40
dB(A).

x

Vid det bortre planerade huset sett från Norrmejerier beräknas ekvivalenta nivåer mellan
40-45 dB(A) vid fasad mot nordost. Detta innebär att gällande riktvärden för
industribuller beräknas överskridas nattetid. Vid övriga fasader beräknas nivåer ≤ 40
dB(A).

x

Dominanta bullerkällor är #1 Fläkt, #2 Kylmedelskylare, #4 Ventilation på vägg, #9
Matarskruv och #10 Lastbilstransporter - Internt. För att innehålla gällande riktvärden för
industribuller vid planerade bostäder, erfordras bullerdämpande åtgärder på dessa,
exampelvis avskärmning, inbyggnation,13
alternativa körvägar etc. Detaljstudie krävs.

x

Närfältsmätningarna genomfördes i november månad när temperaturen var låg, och
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Figur 3. Beräknad ekvivalent ljudnivå från vägtrafik.
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Figur 4. Beräknad maximal ljudnivå från vägtrafik.
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Bedömningen i bullerutredningen är dock att en maximalnivå på 70 dB(A) ej kan innehål702121 Rapport A Trygghetsboende Bergnäset Bullerutredning Reviderad 150303
Rapport
Trygghetsboende
Bergnäset
Bullerutredning
Reviderad 150303
las om702121
inte en
heltA inglasad
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uppförs.
Dimensionerande
ljudnivå för beräkning av
ljudreduktion i fasad, så att 30 dB(A) ekvivalent och 45 dB(A) maximal ljudnivå inomhus kan
innehållas, är maximal ljudnivå från flygbuller genererat från flottiljflygplatsen. Erforderlig
ljudreduktion i fasad är 39 dB. Genom särskild planbestämmelse, att krav för byggnaders
fasader och tak ska dämpa minst 39 dB säkerställs att en god ljudmiljö inomhus kan klaras
avseende flygbuller.
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Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Tillkommande bebyggelse kan anslutas till det kommunala nätet för vatten och avlopp i
Producentvägen. Kapaciteten i vatten- och avloppssystemet har utretts av Stadsbyggnadsförvaltningen och det bedöms vara möjligt att ansluta den planerade mängden lägenheter till
ledningsnätet.
Dagvatten bör omhändertas och fördröjas inom fastigheten innan det avleds till det kommunala nätet alternativt i öppna diken.
Brandvattenförsörjning ska lösas i samråd med räddningstjänsten och Stadsbyggnadsförvaltningen.
Värme, el och bredband
Bebyggelsen bedöms kunna anslutas till Luleå Energi AB:s transformatorstation vid Producentvägen. Möjlighet till fjärrvärmeanslutning samt fiberanslutning för bredband kan göras i
Producentvägen inom planområdet.
Avfall
Avfallshantering sköts i enlighet med kommunens lokala föreskrifter och avfallsplan. Lokal
återvinningsstation finns i anslutning till planområdet vid Producentvägens vändplan. I d

Administrativa frågor
Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dagen då planen vunnit laga kraft. Efter
genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas
utan att rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmänna platser.

Konsekvenser
Fastighetsrätt
Fastighetsbildning
Ett genomförande av planen innebär att en ny fastighet avstyckas från Bergnäset 1:1 för den
del av planen som innefattar kvartersmark [B1C1]. Avtal ska träffas mellan Lulebo AB och
kommunen och marken kommer att överlåtas genom försäljning.
Servitut
För att möjliggöra en gångväg genom planområdet från Bergstaden ner mot Bergnäsets
stadsdelscentrum upplåts mark för allmän gångtrafik (x-område) inom kvartersmark. Detaljplanen medger att ett servitut bildas för detta.
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Ekonomi
Planekonomi
Detaljplanearbetet regleras genom avtal. Planavgift ska inte tas ut i samband med bygglov.
Ansvarsfördelning
Kommunen är ansvarig för allmän plats inom planområdet. Ett genomförande av detaljplanen kan innebära en ombyggnad av Producentvägen samt ett anläggande av en gångväg mot
Bergstaden.
Fastighetsägaren ansvarar för genomförandet av detaljplanen inom kvartersmark.
Lantmäterimyndigheten svarar för erforderliga fastighetsbildningsåtgärder efter ansökan om
lantmäteriförrättning av exploatör/fastighetsägare.

Påverkan på miljön
Skogsområdet inom planområdet bedöms inte utgöras av särskilda ekologiska värden men
dess funktion som ett sammanhängande stråk påverkas. För att minska denna påverkan
kommer delar av skogsområdet regleras som naturmark i plankartan för att även fortsättningsvis fungera som ett sammanhängande grönstråk och närrekreationsområde.
Alternativa lokaliseringar
Detaljplanen har föregåtts av en lokaliseringsutredning (se bilaga 3) med syftetMjölkudden
att söka
Karlsvik
alternativa placeringar för ett trygghetsboende på Bergnäset. Utredningen består endast av
lokaliseringar på Bergnäset då det finns politiska beslut att det ska finnas ett trygghetsboende i stadsdelen. Lokaliseringsutredningen visar på att planområdet bedöms utgöra den
bästa placeringen med hänsyn till tillgänglig mark samt med hänsyn till de särskilda krav
på tillgänglighet till service och kommunikationer som Luleå kommun har på denna typ av
bostäder. Bedömningen om lokaliseringen kan erbjuda en god boendemiljö för kategoribostäder för äldre (trygghetsboende) görs i samband med denna detaljplan.

Luleå Centrum
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v

Färj

v
Villa
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Figur 10. Utdrag ur Luleå kommuns översiktsplan - områdesrekommendationer för Bergnäset med
planområdet markerat. Det rosa
området utgör ”försvarets utbredningsområde för flygbuller”. Granudden
Kallaxheden
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Riksintressen och skyddade områden
Riksintresse för totalförsvaret
Planområdet berör riksintresse för totalförsvarets militära del, Luleå/Kallax flottiljflygplats,
enligt 3 kap. 9 § miljöbalken. I riksintresset ligger att gällande och kommande miljötillstånd
för flottiljflygplatsen inte riskeras för att försvaret även fortsättningsvis ska kunna bedriva
sin verksamhet. Området är i Luleå kommuns översiktsplan utpekat som samrådsområde
för flygbuller. Översiktsplanens rekommendation är att försvarets intressen prioriteras. Ny
bebyggelse ska i första hand lokaliseras utanför gränslinjen för flygbuller (rosa yta i kartan
från Översiktsplanen, se figur 10 nedan).
För att inte riksintresse för totaltförsvaret enligt ovan ska påverkas negativt av planförslaget
har en tidig dialog skett mellan Luleå kommun, försvarsmakten och länsstyrelsen för att
klargöra möjligheten till att bygga ett nytt kategoriboende (trygghetsboende) för äldre på
Bergnäset. Trygghetsboenden är i enlighet med kommunens målsättning att möjliggöra för
äldre att bo kvar i den stadsdel man levt en stor del av sitt liv i och därmed kunna behålla
det sociala kontaktnätet. Dialogen har handlat om att säkerställa att det går att ordna en god
boendemiljö i ett bullerutsatt område. Dialogen har även handlat om att säkerställa att ett
beviljande av ett kategoriboende inom samrådsområdet för militärt flygbuller inte ska bli
ett prejudikat som leder till fler bostäder i områden som är utsatta för höga flygbullernivåer.
Försvaret har vid tidigare kontakter inte sett att de ska ha invändningar mot en etablering av
en samhällsviktigt funktion, ett trygghetsboende, vid Bergnäsets centrum.
Som motiv till att avsteg från gällande riktlinjer i översiktsplanen, att bostadsbebyggelse ska
undvikas inom samrådsområde för flygbuller, framförs följande:
• Bergnäset är en etablerad stadsdel med tillhörande servicefunktioner. Det som saknas är
en möjlighet för äldre personer att kunna flytta till ett boende som är fullt tillgängligt och
inte innebär så stora fysiska krav som ett eget boende kan innebära. Bostadsbeståndet på
Bergnäset består till största delen av småhus och äldre flerbostadshus byggda på 60-talet. Befintliga flerbostadshus på Bergnäset har en generellt låg tillgänglighet där ca 80%
inte ansågs uppfylla tillgänglighetskrav enligt Luleå kommuns utredning ”Planering för
bostäder för äldre” från 2010.
• Lokalisering av ett trygghetsboende behöver finnas i stadsdelen Bergnäset. För att ge
möjlighet att behålla det sociala kontaktnätet går det inte att ersätta med ett boende i en
annan del av Luleå.
• Med hänsyn till de förutsättningar som gäller för lokalisering av ett trygghetsboende; att
det är god tillgänglighet till offentlig och kommersiell service samt närhet till lokal kollektivtrafik bedömmer kommunen att det finns särskilda skäl för att tillåta en byggnation
enligt planförslaget. Ett trygghetsboende är en samhällsviktigt funktion för stadsdelen
Bergnäset. Trygghetsboendet planläggs som kategoriboende för äldre för att tydliggöra
att det inte är avsett för andra former av boenden.
Riksintresse enligt miljöbalken 4 kap 2§
I hela Norrbottens kustområde, inklusive Luleå tätort, ska turismens och friluftslivets intressen särskilt beaktas enligt bestämmelserna i 4 kap. 2 § miljöbalken. Syftet med riksintresset
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är enligt miljöbalken att ”Inom följande områden skall turismen och friluftslivets, främst det
rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Luleå kommun har i därför i översiktsplanen tagit
ställning till riksintresset genom att peka ut specifika platser och områden där friluftsvärdena identifierats som höga. Riksintresset är inte avsett att förhindra tätortsutveckling och bör
därmed inte anses påverkas negativt av planförslaget.
Kallaxhedens naturreservat sträcker sig in i Bergnäset i en kil (figur 6) som angränsar till
planområdet. Syftet med naturreservatet som bildades 1972 som ett naturvårdsområde var
bland annat att säkerställa att kalavverkning, uthuggning av äldre bestånd, täkt av lavar,
schakt och fyllning och framdragande av luftledning inte skulle ske. Syftet var att skogsbruket skulle koordineras till friluftslivets och landskapsvärdens intressen. Naturvårdsområden
behandlas numera enligt länsstyrelsen som naturreservat enligt miljöbalkens regler, men
med bibehållna föreskrifter för området. Planförslaget föreslår användningen naturmark i
närheten av planområdet och bör inte anses leda till en påverkan på naturreservatet.
Påverkan på stadsbild
Genomförandet av detaljplanen innebära att delar av det befintliga skogsområdet avverkas
och bebyggs. Detaljplanen medger en byggrätt för en total bruttoarea BTA på 12000 kvm
ovan mark med en högsta totalhöjd på +40 meter vilket motsvarar en 25 meter hög byggnad
sett från Producentvägen.
Totalhöjden motsvarar sju våningar vilket innebär att takåsarna på den nya bebyggelsen blir
ungefär den samma som takåsarna på lamellhusen vid Bergstaden (figur 11 och 12). Den nya
bebyggelsen kommer att vara högsta byggnaderna på Bergnäset och kommer att innebära en

Trygghetsboende
enligt planförslag

Hälsocentral

Bergstaden

Coop
+15,40
+14,70

Producentv.
Figur 11. Sektion där förhållandet mellan ny bebyggelse enligt planförslaget (mitten) motsvarar höjd på
bebyggelsen vid Bergstaden (till höger). Bergnäsets centrum till vänster i bilden. I sektionen framgår
höjdskillnaderna mellan Producentvägen och marknivå på Bergstaden (Illustration: MAF)

Figur 12. Förslag till hur trygghetsboendet kan se ut sett från Bergnäsets stadsdelscentrum. (Illustration: MAF)
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stor påverkan på stadsbilden. Fastighetens läge har dock relativt gynnsamma förutsättningar
för en högre exploatering med breda gaturum samt storskaliga strukturer i form av bebyggelsen vid stadsdelscentrumet (Coop och hälsocentralen) samt mejeriet. Planområdet sett
från parkeringen vid stadsdelscentrum upplevs idag som en tät skogsvegetation där bakomvarande byggnader inte syns (se bild 1, sida 10.). I planförslaget är byggnadsvolymerna
uppdelade av ringmark och ett x-område. Det ger dels möjlighet för allmänheten att passera
genom kvartersmarken och dels leder ett släpp mellan byggrätterna till att lätta upp byggnadsvolymerna. Planförslaget innebär möjlighet till centrumverksamhet i bottenvåning och
reglerar även att entréer i huvudsak ska anläggas mot Producentvägen, detta ska bidra till att
fasaderna inte ska upplevas stängda och att byggnaderna ska upplevas som en del av stadsdelscentrumet. Tillsammans med befintliga byggnader i området bildar det nya trygghetsboendet en plats av torgkaraktär. Det kan innebära positiva effekter för att tydliggöra platsen
som Bergnäsets stadsdelscentrum.

Mellankommunala intressen
Planen bedöms sakna mellankommunalt intresse.

Hälsa och Säkerhet
Buller och andra störningar
Genomförda bullerutredningar (ÅF rev. 2015-03-03) samt (Ramböll rev. 2014-04-11) visar att
planområdet utifrån gällande miljötillstånd för flygplatsen är utsatt för ljudnivåer som överskrider nationella riktvärden för flygbuller. De höga flygbullernivåerna innebär att det inte
går att klara att uppfylla riktvärden för uteplatser och bullerriktvärden kommer att överskridas vid fasad. Inomhusnivåer går att erhålla med byggnadstekniska lösningar med en dämpning på minst 39 dB(A). Detta säkerställs i detaljplanen som en planbestämmelse ”Fasader
och tak ska dämpa minst 39 dB(A) avseende flygbuller. Miljötillstånden utgör en maximal
gräns för hur många överflygningar som kan vara aktuella under en tidsperiod.
Området är även utsatt för andra bullerkällor och när flera bullerkällor förekommer finns anledning att ytterligare säkerställa att störningarna i området är acceptabla med avseende på
människors hälsa. Övriga bullerkällor i området är Norrmejeriers anläggning som genererar
industribuller från fläktar och transporter samt vägtrafik längs Älvbrovägen och de närliggande gatorna Producentvägen, Granuddsvägen och Brantgatan.
En gemensam uteplats kan anordnas bakom husen mot sydväst som beräknas innehålla gällande riktvärde på 55 dB(A) ekvivalent och 70 dB(A) maximal ljudnivå, varpå uteplatserna
mot Producentvägen kan ses som ett komplement med sämre ljudmiljö.
Sammantaget görs bedömningen att det går att klara en god boendemiljö inom planområdet
med förutsättning att avskärmning av bullerkällor vid Norrmejeriers anläggning görs i enlighet med förslag i utförd bullerutredning (ÅF rev. 2015-03-03).
Trygghet och säkerhet
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett trygghetsboende på fastigheten. Möjligheten
att bo kvar i sitt område när andra boendeformer blir för krävande är positivt för den enskilda personen och för området i stort. Den bebyggelse som planförslaget medger skapar en
förutsättning för ett ökat antal personer som vistas i området vilket i sin tur skapar förutsättningar för ett stadsdelscentrum som upplevs tryggare och trevligare.
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Luleå kommun har i oktober 2013 genomfört en trygghetsvandring på Bergnäset för att
ta reda på om och var människor upplever att det finns risker för otrygghet i miljön. Både
boende i området och sakkunniga tjänstemän deltog. Vid trygghetsvandringen framkom att
stigarna mellan lägenhetsområdet på Bergstaden och stadsdelscentrum vid Producentvägen används frekvent för att det är en genväg från Stengatan ner till Bergnäsets stadsdelscentrum. De som deltog upplevde att det är för långt att gå efter den anordnade gång- och
cykelvägen som går parallellt med Brantgatan. Stigarna är betydligt genare men består av
upptrampad skogsmark med snubbelrisk på rötter och stenar. Stigarna är dessutom mörka
och hala, särskilt vintertid. Området ingår i det som regleras som naturmark i detaljplanen
med möjlighet att tillskapa en gångväg med bättre standard än idag.

Sociala konsekvenser
Planförslaget syftar till att tillskapa möjlighet för kategoriboende för äldre i ett trygghetsboende. En boendeform som möjliggör för personer som inte längre orkar eller vill bo kvar i
småhus eller konventionell lägenhet att bo kvar i den stadsdel där man har sitt sociala nätverk.
Planförslaget innebär att en av de större upptrampade stigarna mellan stadsdelscentrum och
Bergstaden kan ges en högre standard. Med hänsyn till den branta terrängen kommer gångvägen inte att kunna göras tillgänglig för alla. Under vinterhalvåret kan dessutom begränsad
tillgänglighet komma att råda i trappor och stigar genom planområdet mot Stengatan då
snöröjning och sandning inte kan garanteras. Kvartersmarken för trygghetsboendet kommer
dock att kunna byggas med god tillgänglighet i såväl inom- som utomhusmiljön.
Grönområdet mellan Bergstaden och Producentvägen kommer även efter ett genomförande
av planen vara tillgängligt för allmänheten, för att kunna gena ner till stadsdelscentrum men
även för rekreation och lek.

Tekniska frågor
Behov av utredningar
Exploatören ansvarar för de kompletteringar som krävs för genomförandet av detaljplanen
inom kvartersmark.

Tidplan
Tidplanen är preliminär och kan komma att revideras efter att samrådstiden avslutats.
Samråd: 			

april-maj 2015

Granskning: 			

juni 2015

Stadsbyggnadsnämnden:

augusti 2015

Kommunfullmäktige:

oktober 2015

Laga kraft: 			

november 2015
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Medverkande
Tjänstemän
Kommunens tjänstemän på Stadsbyggnadsförvaltningen och Miljö- och byggnadsförvaltningen har medverkat i planarbetet.
Konsulter
MAF arkitektbyrå har arbetat fram skisserna som redovisar hur byggnaderna och kvartersmarken kan komma att utformas.
Bullerutredningar är utförda av Ramböll Sverige AB samt ÅF-Infrastructure AB.
Stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning Stadsplanering 2015-04

AnneLie Granljung				Daniel Rova					
Planchef					Planarkitekt
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