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Lokalisering av nytt trygghetsboende på Bergnäset
Sammanfattning
Byggande av trygghetsboende på Bergnäset är en angelägen komplettering
av befintlig bebyggelse med stöd i översiktsplanen.
Utredningsområdet berörs av riksintresse för civil- och militär
flygverksamhet. Flygflottiljen, F21, i samråd med Länsstyrelsen har i tidigt
planeringsskede yttrat sig positiv till etableringen av bostäder vid Coop och
hälsocentralen. Etablering av bostäder under ljudutbredningsområde kring
flygplatsen kan dock innebära restriktioner för civil- och militärt
flygverksamhet vid nya tillståndsprövningar.
Av de utredda förslagen bedöms en placering vid Bergnäsets
stadsdelscentrum vid hälsocentralen och Coop bäst uppfylla krav och behov
för ett trygghetsboende trotts att området är utsatt för flygbuller.
Det finns alternativa lokaliseringar på Bergnäset som inte ligger inom
samrådsområde för flygbuller, dessa alternativ har dock nackdelar med
bland annat längre avstånd till lokal service och lokaltrafik och kan inte anses
vara helt ostörda av flygbuller.
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Bakgrund
Stadsbyggnadskontoret fått i uppdrag att utreda möjligheten att bygga
bostäder i form av trygghetsboende på Bergnäset. Lulebo AB:s har föreslagit
en placering vid Coop och hälsocentralen. Denna lokalisering ligger inom
samrådsområde för flygbuller och ligger inom ett sammanhållande
grönområde. Med anledning av ovanstående har alternativa lokaliseringar
inom Bergnäset utretts översiktligt. Identifierade alternativ har därefter
bedömts utifrån hur bra respektive alternativ uppfyller de kriterier som
gäller för ett trygghetsboende i Luleå kommun.
Tidigare politisk behandling
Utredningen ”Planering för bostäder för äldre i Luleå ”upprättat 2010,
visade den begränsade utbjudet av behovsanpassade boendeformer för äldre
i de olika stadsdelar. Behovet av boende i form av trygghetsboende visades
vara störst. Område med växande äldre befolkning prioriteras i syftet att ge
äldre möjligheter att bo kvar i sitt bostadsområde. Bergnäset pekades ut som
område där ett trygghetsboende ska byggas.
Rapporten ”Genomförandeplan för bostäder för äldre” arbetades fram 2013
med syftet att lägga grund för det praktiska genomförandet av ”Planering
för bostäder för äldre i Luleå”.
Luleå kommun har i översiktsplanens program D, under ”bostäder för
specifika grupper” angett att kommunen ska arbeta för att trygghetsboenden
för äldre byggs bland annat på Bergnäset, till 2020.
I översiktsplanen uppmärksammas dock i områdesrekommendationerna att
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 gränslinjen för
flygbuller. Inom gränslinjen vid Älvbrovägen ska arbetsplatser prioriteras.

Lokaliseringsutredningens förutsättningar
Översiktsplanen
I översiktsplanen anges att utrymme för trygghetsboende ska finnas på
Bergnäset. Översiktsplanen är även tydlig med att försvarets intressen ska
prioriteras vilket innebär att möjligheten att planera för nya bostäder
begränsas med hänsyn till flygbuller.
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Krav för trygghetsboende fysisk utformning.
För att en exploatör ska kunna erhålla full finansiell medverkan av
kommunen i ett trygghetboende ska särskilda kriterier uppfyllas 1. De krav
som gäller fysisk utformning och som kan härledas till detaljplanering är
exempelvis krav på närmiljön och fastighetens utemiljö. Det innefattar bland
annat tillgång till allmänna kommunikationer, närhet till dagligvaruaffär,
grönytor, apotek och vårdcentral samt att närområdet och fastigheten ska
vara tryggt och tillgängligt för personer med funktionshinder.
Övriga bedömningsgrunder
Riksintresse: Norrbotens flygflottilj i Kallax är av riksintresse för
totalförsvaret och Luleå Airport är av riksintresse för civil flygverksamhet. I
riksintresset innefattas möjligheten att bedriva verksamheten vilket innebär
att även inflygningsvägar och områden som berörs av flygbuller ingår.
Flygbuller: Faktorerna med avseende på flygbuller för utredningsområdet är
maximalnivåer från flygflottiljens verksamhet samt den ekvivalenta
ljudnivån uttryckt som FBN. Maximalnivåerna som genereras av stridsflyg
från flygflottiljen beräknas vara som högst 81-84 dB(A) medan FBN ligger på
drygt 55 dB(A) (WSP akustik 2005-04-19). Observera att maximalnivåerna är
oförändrade oavsett om man ser till dagens situation eller till en situation då
man utnyttjar befintligt tillstånd till fullo. Däremot kan detta påverka antalet
överflygningar. Kommunen har i översiktplanen redovisat att det
riksintresseområde som gäller är likvärdigt med ljudutbredningen av
flygbuller nivå FBN 55dBA och 80 dBA maximalnivå. Översiktplanens
rekommendationer för Bergnäset anger att försvarets intressen ska
prioriteras vid övervägande av nya etableringar. Om möjligt bör
etableringar som innebär avsteg från princip för bullerpåverkade områden
som på sikt kan ge prejudicerande verkan undvikas. Fler boende under
samrådsområdet för flygbuller kan komma att påverka framtida
miljötillstånd och möjligheten att bedriva flygverksamhet på Kallax/Luleå
airport.
Försvarsmakten huvudkvarteret samt flygflottiljen F21, i samråd med
Länsstyrelsen, har dock i tidigt skedet yttrat sig positiv till etableringen av ett
kategoriboende vid Coop och hälsocentralen då det kan anses utgöra en
samhällsviktig verksamhet. Det har dock framförts att det är upp till Luleå
kommun att det går att klara en god boendemiljö vid ett sådant boende.

1

Trygghetsboende Luleå-beslutat i kommunfullmäktige 2011-08-29
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Figur 1. Utredningsområdet utgörs av centrala Bergnäset och gamla Bergnäset.

Vägtrafikbuller: Bullernivåer som överstiger riktlinjer för nybyggnation utgör ett
problem längs väg 616 Älvbrovägen samt längs delar av Bergnäsvägen. I övrigt
överskrids inte bullerriktvärden för nybyggnad längs gatorna inom Bergnäset 2.
Industribuller: Norrmejeriers verksamhet genererar industribuller och
transporter som kan orsaka störningar i närområdet. Ljudnivåer från
industriverksamhet har uppmätts runt Norrmejeriets anläggning på flera
punkter (Sensia företagshälsovård maj 2013). I rapporten anges att ljud
förekommer från anläggningens kylkompressorer och lastbilar på tomgång
inom mejeriets område samt transporter till och från anläggningen.
Utifrån de bedömningar som gjorts i särskild bullerutredning 3 bör mejeriets
verksamhet inte vara ett hinder för en etablering i något av de studerade
lägena.
Tillgänglighet: Bergnäset är en relativt kuperad stadsdel vilket bland annat
innebär svårigheter i att göra gång- och cykelvägar med små lutningar. Det
2
3

Uppgifter från Tekniska förvaltningen och Trafikverket.
Ramböll 2013-09-27 samt Ramböll 2014-04-11.
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finns ett sammanhängande gång- och cykelnät inom de centrala delarna av
Bergnäset med anslutningar till hållplatser för kollektivtrafik och goda
anslutningar till centrumhalvön. Bergnäset trafikeras av två stombusslinjer
och hållplatser för lokal kollektivtrafik finns längs gatorna i de centrala
delarna av Bergnäset. Länstrafiken trafikerar hållplatser längs Älvbrovägen.
Gamla Bergnäset norr om Älvbrovägen saknar helt kollektivtrafik.
Naturreservat och grönområden: Inom Bergnäset finns sammanhängande
grönområden som förbinder bostadsområden med naturreservatet och
friluftsområdet på Kallaxheden. Kallaxhedens naturreservat sträcker sig i in
Bergnäsets bebyggelse i söder vid Bergnäsets kyrka.

Alternativa lokaliseringar
Alternativa lokaliseringar har i ett första skede identifierats vid obebyggd
mark inom centrala och gamla Bergnäset (markerad cirkel i figur 1).
Naturreservat och mark längs med Älvbrovägen har valts bort.

Figur 2. Utredda alternativ.

Samtliga identifierade alternativ ligger inom planlagd mark för park,
grönområde eller plantering och all mark är i kommunal ägo. Mellan
alternativen finns det skillnader avseende bullerpåverkan, topografi och
tillgängligheten till service och lokaltrafik.
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Grönområde mellan Bergstaden och Coop/hälsocentralen.

Utredningsområdet är beläget vid en tallskog mellan Bergnäsets centrum och
Bergstaden, ca 3 km fågelväg från Luleå centrum. Skogen används av boende
från angränsande bostadsområden samt för utevistelse och som pullkabacke
för närliggande förskola på Stengatan. Terrängen lutar från sydväst mot
nordost. Höjdskillnad mellan lägsta och högsta punkt inom
utredningsområdet är ca 10 meter. Skogsområdet är en del av ett
sammanhängande grönområde som förbinder bostadsområden med
friluftsområde på Trollheden.
Gällande detaljplan A361 fastställd 1977, redovisas område som ”park eller
plantering”.
Området ligger inom samrådsområde för militärt flybuller och berörs av
riksintresse för total försvaret och civil flygverksamhet. Etablering av
bostäder inom utredningsområdet strider mot översiktsplanens
rekommendationer för lokalisering av nya bostäder på Bergnäset.
Utredningsområdet ligger nära, ca 50 meter, till livsmedelbutik,
bushållplatser, vårdcentral, apotek, postservice, restaurang, mm.
Marklutningar kan ställa svårigheter i genomförandet i och med kravet på
tillgänglighetsanpassning av inom- och utomhusmiljön.

+

Närhet till kollektivtrafik, närservice samt vårdcentral.
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Inom samrådsområde för flygbuller. Relativt nära mejeriet som
genererar industri- och trafikbuller. Marklutningar kan innebära
svårigheter i genomförandet i och med kravet på
tillgänglighetsanpassning av inom- och utomhusmiljön.
Grönområdet utgör en del i ett sammanhängande grönstråk och
nyttjas för närrekreation som genväg till stadsdelscentrum.

B.

Grönområde mellan Granuddsvägen och Östra solgatan

Utredningsområdet är beläget i korsningen Granuddsvägen och Brantgatan
och utgörs av ett grönområde. Grönområdet angränsar till ett gruppboende
med lägenheter för funktionshindrade. Boendet ägs av Lulebo.
I gällande detaljplan PL039, som vann laga kraft 1989, redovisas delar av
området som ”naturområde” och delar som ”lokaltrafik”. Ett markreservat
för fjärrvärme går diagonalt genom området.
Området är flackt. Utpekat område ligger inom samrådsområde för
flygbuller och berörs av riksintresse för total försvaret och civil
flygverksamhet. Etablering av bostäder inom utredningsområdet strider mot
översiktsplanens rekommendationer för lokalisering av nya bostäder på
Bergnäset.
Området ligger relativ nära Bergnäsets centrum men kräver åtgärder för att
förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten vid passage över
Granuddsvägen. Ca 100 meter till livsmedelbutik, bushållplatser,
vårdcentral, apotek, postservice, restaurang, mm.
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+
-

Närhet till kollektivtrafik, närservice samt vårdcentral.
Inom samrådsområde för flygbuller. Relativt nära mejeriet som
genererar industri-och trafikbuller. Åtgärder krävs på
Granuddsvägen för tillgänglighet och trafiksäker gångväg. Reservat
för fjärrvärmeledning försvårar exploatering av området.

C.

Grönområde vid Trollstigen

Utredningsområdet är beläget söder om korsningen Granuddsvägen och
Brantgatan och utgörs av ett grönområde. Grönområdet angränsar till ett
villakvarter. Området utgörs av en tallskog som lutar svagt mot nordväst.
Gällande detaljplan A361 fastställd 1977, redovisas område som ”park eller
plantering”.
Utpekat område ligger inom samrådsområde för flygbuller och berörs av
riksintresse för totalförsvaret och civil flygverksamhet. Etablering av
bostäder inom utredningsområdet strider mot översiktsplanens
rekommendationer för lokalisering av nya bostäder på Bergnäset.
Området ligger relativ nära Bergnäsets centrum men kräver åtgärder för att
förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten över vid passage över
Brantgatan. Ca 100 meter till livsmedelbutik, bushållplatser, vårdcentral,
apotek, postservice, restaurang, mm.
+

Närhet till kollektivtrafik, närservice samt vårdcentral.
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Inom samrådsområde för flygbuller. Åtgärder krävs på Brantgatan
för tillgänglighet och trafiksäker gångväg. Området är för litet för att
inrymma planerat trygghetsboende och medför inga mervärden
jämfört med alternativ A eller B.

D.

Grönområde vid småbåtshamnen

Utredningsområdet är beläget i ett grönområde vid vägen till Bergnäsets
småbåtshamn. Området utgörs av en blandskog och marken är relativt flack i
de västra delarna med en ökande lutning närmare stranden.
Området ligger utanför samrådsområde för flygbuller.
Området ligger ca 500 meter från livsmedelbutik, vårdcentral, apotek,
postservice, restaurang, mm. Något närmare till busshållplatser. Ett
trygghetsboende i området kräver vissa åtgärder i gatunätet för att förbättra
tillgängligheten och trafiksäkerheten.
Gällande detaljplan A361 fastställd 1977, redovisas område som ”park eller
plantering”.
+
-

Utanför flygbullerområde.
Avstånd till kollektivtrafik och närservice. Området för litet för att
inrymmat tilltänkt trygghetboende. Uppfyller inte kriterier för
placering av ett trygghetsboende.
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Grönområde vid Rudtjärnen

Utredningsområdet är beläget i ett grönområde vid Rudtjärnsvägen på
Gamla Bergnäset. Området ligger i ett villaområde och utgörs av en
skogsdunge mellan två gator.
Gällande detaljplan A361 fastställd 1977, redovisas område som ”park eller
plantering”.
Området ligger utanför samrådsområde för flygbuller men ligger ca 100 m
från Älvbrovägen. Det kan finnas risk trafikbullerstörning.
Området ligger ca 500 meter från livsmedelbutik, vårdcentral, apotek,
postservice, restaurang, mm. Något närmare till busshållplatser. Ett
trygghetsboende i området kräver vissa åtgärder i gatunätet för att förbättra
tillgängligheten och trafiksäkerheten.
+
-

Utanför flygbullerområdet.
Området är för litet för tilltänkt trygghetboende. Risk för störningar
från vägtrafik. Avstånd till kollektivtrafik, närservice samt
vårdcentral. Uppfyller inte kriterier för trygghetboende.
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Gamla Bergnäset

Utredningsområdet är beläget i ett grönområde på Gamla Bergnäset.
Området ligger i en nordsluttning mot Luleälven med stora höjdskillnader.
Gällande detaljplan A361 fastställd 1977, redovisas område som ”park eller
plantering”.
Området ligger utanför samrådsområde för flygbuller.
Området ligger ca 1000 meter från livsmedelbutik, vårdcentral, apotek,
postservice, restaurang, mm. Något närmare till busshållplatser. Ett
trygghetsboende i området kräver vissa åtgärder i gatunätet för att förbättra
tillgängligheten och trafiksäkerheten.

+
-

Utanför flygbullerområdet.
Långt från närservice, vårdcentral och kollektivtrafik.
Marklutningar kan innebära svårigheter i genomförandet i och med
krav på tillgänglighetsanpassning av inom- och utomhusmiljön.
Uppfyller inte kriterier för ett trygghetsboende.
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Slutsats
Utifrån denna översiktliga lokaliseringsutredning som tagit hänsyn till
tillgängliga markområden på Bergnäset bedöms alternativ A, dvs ett nytt
trygghetsboende längs Producentvägen mitt emot Coop och Bergnäsets
hälsocentral, uppfylla kriterier för ett nytt trygghetsboende bäst.
Lokaliseringen är utsatt för flygbuller och ligger i närheten av Norrmejeriers
anläggning, ovanstående uppvägs av att området ligger i nära anslutning till
närservice, lokaltrafik och hälsocentral. Alternativa lokaliseringar inom
Bergnäset som ligger utanför samrådsområdet för militärt flygbuller kan inte
heller anses vara helt ostörda av flygbuller och innebär sämre tillgänglighet
och närhet till service. Ett mervärde med föreslagen lokalisering är att en
etablering av ett trygghetsboende i detta läge kan bidra till att stärka området
vid Coop och Hälsocentralen som Bergnäsets stadsdelscentrum.
Lämpligheten av föreslagen lokalisering för ett trygghetsboende på
Bergnäset prövas i detaljplan.
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