Visioner för Lulsundsberget
Plats för boende, skidåkning och rekreation

Rapport antagen av kommunstyrelsen 2005-05-16
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Inledning
Användningen av Lulsundsberget har varit en fråga
som diskuterats mycket under flera års tid i Luleå.
Åsikterna om hur berget ska användas har varierat
från att låta berget helt reserveras för rekreation och/
eller skidåkning till att det ska bebyggas så mycket
som möjligt.
När den fördjupade översiktsplanen för Kronan antogs var inte frågan om vilka ytor som skulle kunna
disponeras av skidåkare och vilka områden som ska
reserveras för bebyggelse löst. Hela berget avsattes
därför i FÖP Kronan som ett utredningsområde för
rekreation och bostadsbebyggelse.
Lulsundsberget är ett område med mycket stora
kvaliteter. Det ligger centralt och från berget har
man fin utsikt över staden och innerfjärdarna. Delar
av naturmarken har stora värden för vistelse och annan rekreation. Berget är inte speciellt högt, men det
är brant på flera sidor. Det är en kvalitet som skulle
göra det möjligt att komplettera Ormbergets skidspår med lite tuffare backar som krävs för att kunna
ordna skidtävlingar av klass. Sammantaget innebär
detta att markanvändningen på berget måste utredas
mer innan man kan påbörja detaljplaneringen.
Lulsundsberget ligger centralt i Luleå mellan de befintliga
stadsdelarna Skurholmen och Lulsundet. Berget ligger
som en länk mellan olika stadsdelar och måste ses som
en del av bebyggelsen runt innerfjärdarna och som en del
av Kulturbyn. Övriga gula ytor på ortofotot visar framtida
bebyggelseområden.
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Utredningsarbetet för Lulsundsberget redovisas i
denna rapport. Rapporten beskriver områdets förutsättningar och möjliga utvecklingsriktningar.
Arbetet har genomförts av en arbetsgrupp bestående
av Bo Fjeldstad och Maria Hildén från Stadsbyggnadskontoret, P-O Lundh från Skidalliansen, Gunilla
Ripa och Michael Öhman från Tekniska förvaltningen samt Göran Wallin från Luleå kommun fritid.
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Illustrationerna är utförda av stadsbyggnadskontoret
genom Bo Fjeldstad, Maria Hildén, Gunvor Isaksson
och Gunilla Heinrud där inte annat anges.
Målet med detta inledande arbete har framförallt varit att utreda om, och i såfall hur, bostäder, skidspår,
rekreationsintressen och Kulturbyns fortsatta utveckling kan äga rum inom Lulsundsberget – Kulturbyområdet. Målet är en stadsdel där olika verksamheter
blir till ömsesidig nytta för varandra.
Övriga Kronan
Lulsundsberget är en del av Kronan-området. Tidigare har detaljplaner tagits fram för Östra Kronan
(90 villatomter) och Kulturbyn bostäder (127 bostadsrätter) Utformningen av grönområdet mellan
Kronanbacken och Östra Kronan har utretts. Kvar
att planera är föreslagna bostadsområden på Lulsundsberget och Kronanbacken. Kulturbyns fortsatta
utveckling ses över under 2005 och planläggning
kan vara aktuellt också för detta område inom de
närmaste åren.

Översiktsbild för hela Kronanområdet. Kulturbyn bostäder
(fd Kronanparkeringen) och Östra Kronan är områden
med antingen antagna eller pågående detaljplaner. I mitten visas en skiss ur ”Grönutredning Kronan” som innehåller idéförslag till hur stigar, vatten och skogsmarken
kan utformas i området mellan Östra Kronan och Kronanbacken. Grön linje/beige linje visar cykelnät, planerade
och befintliga stråk.
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Landskapsförutsättningar
Lulsundsberget ligger centralt i Luleå, men avskiljs
från övriga staden av Svartöleden och Bensbyvägen.
Kronbacksvägen utgör en något mindre barriär öster
om berget. Lulsundsberget var tidigare en del av LV
7- området, vilket idag bland annat märks genom att
en del militära byggnader finns kvar.
Markförhållanden
Lulsundsberget är relativt brant åt väster och norr.
Marken utgörs av stora delar blockig terräng, hällmarker och mark med endast ett tunt jordtäcke. Vid
bergets bas är morän den dominerande jordarten.
Uppe på berget har marken fyllts på två ställen. Det
är okänt vad fyllningsmassorna innehåller.
Naturtyper

Lulsundsberget består i huvudsak av berg i dagen och
mark med tunt jordtäcke. (Bild ur FÖP Kronan)
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Bergets sydsluttning är bevuxen med gles tallskog och har
fin utsikt mot Skurholmfjärden. Sammantaget har syd- och
västsluttningarna på Lulsundsberget stora kvaliteter för
rekreation.

Den röda graniten på bergets topp står fint mot de gröna
och grå lavarna på Lulsundsbergets hällmarker.

Lulsundsberget domineras av en gles barrskog med
stort inslag av tall. Uppe på berget där utfyllnad har
skett dominerar ung lövskog, blandat med öppen
gräsmark. Ner mot Svartövägen finns ett stort inslag
av ung björkskog. Den blockiga terrängen och hällmarkerna på berget domineras av lavar och denna
marktyp är därför känslig för slitage. Det är därför
mindre lämpligt att lägga skidspår på hällmarken.

fattning som är så stor att en sanering är motiverad.

Miljöföroreningar
Vid en miljöundersökning av området (Stridsman
och Kangas 2004) har framkommit att det kan finnas miljöföroreningar på bergets norrsluttning efter
militära övningar (område 4). Markprover togs 1996
och visade låga halter bly. Ytterligare prover bör tas
vid en detaljplaneläggning av området. I den gamla
skjutvallen (Område 2) mellan Stadion Kronan och
Lulsundsberget har blyföroreningar hittats i en om4

På bergets topp (nr 11) har markutfyllnad skett med
okända massor. Även här bör eventuell markförorening utredas vidare inför en detaljplaneläggning.
Vattenhantering

Nästa sida: Område 2, 4 och 11 är markområden med
misstänkt/bekräftad förekomst av förorenad mark på
Lulsundsberget. I område 2 har förekomst av bly och
nickel hittats i en sådan omfattning att marken måste
saneras.Ytterligare utredningar kan krävas för både
område 4 och 11 inför planläggning, Övriga markerade
områden kan komma att utredas vidare under framtida
planarbete om det anses nödvändigt.
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Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) kan
medföra både en klokare vattenhantering och att
dalgången blir ett vackrare parklandskap. Från Lulsundsberget rinner dock vattnet i högre utsträckning
i andra riktningar, mot Kronbacksvägen, Svartöleden
och Bensbyvägen. LOD i dalgången skulle därför
i liten utsträckning användas av bebyggelsen på
berget. Till det tillkommer att de stora riskerna för
erosion på berget gör LOD-teknik olämplig. Därför
förespråkas att vattnet på berget hanteras med traditionell VA-teknik.

Regnvatten från nya kvarter på Lulsundsberget kommer
att rinna mot söder och väster och inte in mot den centrala
dalgången inom Kulturbyn. (Bild ur FÖP Kronan)

Tallen är det dominerande trädslaget på Lulsundsberget.
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Spontana grillplatser finns på flera ställen på bergets sydvästsida. Grillplatserna är anlagda där möjlighet till sol och
utsikt finns och visar på bergets kvaliteter för rekreation.

Rekreationsvärden
Hela bergets sydvästsida har stora värden för rekreation. Området är solbelyst och har god kontakt med
Skurholmsfjärdens vattenspegel. Den glesa barrskog
som dominerar sydsluttningen har mycket höga
skönhets- och vistelsevärden. Bergets topp är intressant för rekreation eftersom man härifrån får utsikt
mot staden åt flera håll. På bergets sydvästsida finns
flera spontana grillplatser, anlagda där man får utsikt
över staden och kan sitta i solen.

Både området i dalgången och Lulsundsberget skulle
kunna fungera bättre för rekreation om tillgängligheten ökade genom flera gång- och cykelstråk. Det är
viktigt att man anlägger gång- och cykelstråk på ett
sådant sätt att olika grönområden knyts ihop. Nyttan
med varje grönområde ökar om det har en förbindelse med ett annat så att det blir enkelt att röra sig
mellan dem.

Nedanför berget har de gräsplaner som finns i dalgången inom Kulturbyn ett stort värde som friyta
för olika aktiviteter. Det är önskvärt att denna resurs
kan samutnyttjas för både verksamheter och boende.
Området är låglänt med många diken och en liten
bäck mitt i dalgången som rinner ner mot Bensbyvägen.

Sammanfattning av landskapets karaktär och användningsmöjligheter. Det är särskilt angeläget att områden
som utpekas som intressanta för rekreation är enkla att
röra sig mellan och att de kvaliteter som finns tas tillvara
vid byggande i området. Det innebär till exempel att utsikten även i fortsättningen ska vara allmänt tillgänglig.

6

7

Kulturbyn Kronan
Kulturbyn Kronan förvaltar idag den mark och de
byggnader som Luleå kommun köpte av försvaret
när LV 7 flyttade. Området är idag planlöst, vilket betyder att markanvändning och ansvar inte är
fastlagt. Steg för steg omvandlas nu Kronanområdet och får nya bostäder, gator och cykelvägar och
Lulsundsberget är ett av de områden som står inför
förändring.
Kulturbyn Kronan är helägt av kommunen och hyr
ut lokaler till företag och organisationer inom kultur,
utbildning/IT, ekologi och service. Dessutom ska
man utveckla kultur och aktiviteter för barn och
ungdomar inom Kronan-området. Kulturbyn har
cirka 35 000 m2 lokaler fördelade på 35 byggnader. Den uthyrningsbara ytan är 29 000 m2 varav
10 000 m2 är förråd eller garage. Den preliminära
bedömningen 1998 var att 200-300 personer skulle
kunna rymma sina arbetsplatser inom området. 2002

arbetade 168 personer inom Kulturbyn, varav nästan
hälften verkade inom kultursektorn.
Kulturbyn är idag ett område med mycket blandat
innehåll, vilket är en stor tillgång. Det finns ett flertal
företag, viss handel, konst- och hantverk, ideella
föreningar, sport och viss industribetonad verksamhet inom området. Ett nytt bostadsområde på Lulsundsberget kan på flera sätt dra nytta av Kulturbyn,
liksom Kulturbyn kan dra nytta av nya invånare. Ett
enkelt exempel är att restaurangen kan få fler gäster
med nya invånare.
Att bygga på Lulsundsberget är en fråga som inte
kan frikopplas från Kulturbyns utveckling, utan de är
beroende av varandra. Det pågår en översyn av Kulturbyn Kronans fortsatta verksamhet och inriktning
som beräknas vara klar under 2005. Då kan frågor
om samutnyttjande av mark, Kulturbyns framtida
markbehov och interaktion med nya bostäder få mer
precisa svar än vad som är möjligt idag.
Idag finns det inga planer på expansion och nybyggnad inom Kulturbyn. Däremot står Kulturbyn inför
stora investeringar för ledningsnät mm.
Det är viktigt att ändå säkerställa att expansionsmöjligheter finns för verksamheter inom området.
Kronan-området är en viktig resurs som ett verksamhetsområde att utveckla i Luleå på längre sikt.

Byggnaderna på Lulsundsbergets sydsluttning används
främst för kontorsändamål idag. De har ett kulturhistoriskt
värde och bör enligt en preliminär bedömning bevaras.
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Enligt Stadsbyggnadskontoret finns det stora möjligheter för expansion inom det befintliga området för
Kulturbyn. Expansionen förutsätts kunna ske genom
förtätningar inom området.
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Kulturbyn har ett mycket varierat innehåll av olika verksamheter inom en bebyggelse med ett sammanhållet
uttryck.
Efter att Kronan-parkeringen nu övergått till bostadsändamål måste parkeringsbehovet inom Kronan
ses över. En diskussion om samutnyttjande av pplatser för verksamheter, evenemang och eventuellt
(gäst)parkeringar för boende är angelägen.

De f d militära byggnaderna har fyllts med en rad olika
verksamheter. Den verksamhet som idag finns i anslutning
till Lulsundsberget är inte störande, utan det finns goda
förutsättningar för ömsesidig nytta om bostäder bebyggs
i direkt anslutning till berget. Ny bebyggelse innebär
troligen att flera konstverk måste flyttas. En stor möjlighet
finns därigenom att placera ut konst inom de nya kvarteren på berget.
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Teknisk försörjning

mot Bensbyvägen vid den första infarten till Lulsundet, där busshållplats finns och man kan cykla vidare
mot Björkskatan/Universitetet. En tredje förbindelse
mot Kulturbyn behövs för intern kontakt och möjligheter att använda bollplaner m fl ytor inom Kulturbyn.

Över Lulsundsberget går idag en kraftledning som
måste grävas ner om berget ska bli tillgängligt för
bostadsbebyggelse. Rakt över berget löper också en
fjärrvärmekulvert som bedöms bli kvar. Det är inte
lämpligt att placera bebyggelse på fjärrvärmekulverten, men en gata kan ligga ovanpå den utan problem.
Avståndet till bebygelse måste vara minst 2,5 meter
på ömse sidor om fjärrvärmeledningen.

Generellt föreslås att cykelvägar samordnas med bilvägarna inom Kronan. I Kulturbyn är det angeläget
att särskild cykelbana anläggs på vägen mot Återvinningen, men också att en cykelväg ner till Bensbyvägen anordnas.

Kraftledningen föreslås bli nedgrävd vid Lulsundsbergets fot där det tidigare bedömts som enklast att
genomföra grävarbeten. Att samordna kraftledningen
med fjärrvärmekulverten är möjligt men har inte
utretts vidare.
Buller
De befintliga riktlinjerna för buller vid ny bostadsbebyggelse är 55 dBA vid fasadens utsida. För befintlig
bebyggelse och för verksamheter accepteras buller
upp till 65 dBA. För Lulsundsberget är det trafi-

Karta som visar bullernivåer från Svartö- resp Bensbyvägen. En liknande karta finns i den fördjupade översiktsplanen för Kronan, men bullerstörd zon längs Svartövägen
har utökats baserat på nya trafikprognoser från 2004. Zonen längs Bensbyvägen har inte reviderats. Kartan visar
också var fjärrvärme- och kraftledningar löper över berget.
ken från framförallt Svartöleden som kan innebära
begränsningar för ny bebyggelse i placering eller
genom att bullerdämpande åtgärder krävs. Sådana
åtgärder kan vara sänkt hastighet, bullerskärmar, eller särskilt byggnadssätt.

De branta sluttningarna gör det svårt att skapa tillräckligt flacka gång- och cykelvägar. Bild från Svartöleden/
Kronbacksvägen upp mot berget.
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Gång- cykel och biltrafik
Med hänsyn till höjdskillnader och befintligt gatunät föreslås att man når Lulsundsberget med bil
via Kulturbyns infart. För gång- och cykeltrafik
behövs anslutning i åtminstone tre riktningar. Den
första anslutningen behövs mot Kronbacksvägen/
Svartöleden, till ett huvudstråk mot centrum och till
busshållplatsen på Teknikergatan,. Den andra behövs
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Vid infarten till Björkskatavägen på Lulsundet är
hastigheten begränsad till 50km/h för att sedan in
mot centrum åter bli 70 km/h. Det finns skäl att låta
hela sträckan fram till trafikljusen vid Svartöleden
vara en 50-sträcka för att minska barriäreffekter,
trafikrisker och i viss mån också trafikbullret.
Kollektivtrafik
Idag finns ingen busstrafik längs Kronbacksvägen,
och inte heller finns det någon hållplats längs Svartöleden. De två närmaste hållplatserna är hållplatsen
vid Bensbyvägen och hållplatsen på Teknikergatan.
Goda och gena förbindelser till dessa punkter är därför prioriterade i planeringen av Lulsundsberget.
På sikt är det önskvärt att Kronan får bättre kollektivtrafikförsörjning där det idealiska vore en buss
som går genom Kulturyn. Tidigare fanns det en buss
som gick till Kronan, men den drogs in p g a för få
passagerare. För att åstadkomma fungerande busstrafik krävs att fler människor både bor och verkar
inom Kronan-området.

Bilden redovisar vilka lutningar som blir från
olika målpunkter direkt upp på bergets topp i röd
text. Blå text anger vilken längd en gc-väg skulle
behöva ha för att få en lagom lutning mellan dessa
två punkter. Cykelvägar måste slingra sig upp för
berget, och på vissa ställen går det knappast att
komma fram med ett bekvämt cykelstråk.Det är
ändå viktigt att man får till färbindelser från berget
åt flera håll för att inte berget ska bli en enklav.
I vissa fall måste man därför acceptera att en
gångstig blir för brant för bekväm cykling så länge
som det finns alternativa vägar. Dessutom visas
också tänkt bilväg upp till berget via Kulturbyn
(svart, streckad linje). Alternativ dragning via kraftledningsgatan har diskuterats, men splittrar upp
Kulturbyn för mycket.
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Skidspår
De planerade och befintliga skidspåren på Lulsundsberget har tillkommit för att ge möjlighet till utslagsgivande tempoväxlingar och en ökad svårighetsgrad
som ska komplettera Ormbergsspåren. Huvudidén
är att möjliggöra tävlingar på relativt hög nivå, som
exempelvis SM-tävlingar.
Skidspåren är också tänkta att användas av skidskyttar, för sprintlopp, ungdomsträning och – tävling
på vintern och som motionsstigar på sommaren.
Tillgängligheten med tävlingar i centrum där idrottarna passerar stadion flera gånger under loppet gör
tävlingarna mer publikvänliga.
Fördelarna med en samlad skidspåranläggning
centralt i Luleå är flera. Det blir lättare att arrangera tävlingar med en central anläggning som många
enkelt kan nå. Möjligheterna att ordna olika sorters
skidtävlingar ökar också. För publiken är det en stor
fördel att det blir enklare att ta sig till tävlingsarenan.

Genom att använda både Ormberget och Lulsundsberget
för längdskidåkning kan en rad olika banlängder och svårighetsgrader skapas för skidtävlingar. Ovan 10 km- loppets dragning för SM-tävlingarna 2005. Ill: Skidalliansen.
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Arrangemang
Skidstadion är en del av Kulturbyn Kronan som en
av många aktiviteter som erbjuder service till Luleås
invånare. I framtiden kan skidstadion ses som en
del i ett större nyttjande av Kronanområdet för olika
evenemang: marknader, idrottstävlingar, utställningar osv. Olika evenemang har stor fördel av att
ske samtidigt och centralt i staden så att många människor lätt kan ta sig till evenemangsområdet. Ett
väl fungerande evenemangsområde kan bli en stor
tillgång för staden och för Kronan.
Skidalliansen som idag sköter skidstadion och
spåren inom Kronanområdet kommer att ordna
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två SM-lopp under 2005 och man kommer att dela
SM-veckan i längdåkning med Boden under våren
2006. För tävlingar är det viktigt att det är lätt att se
åkarna, att det är lätt att ta sig till arenan och också
att arenan lämpar sig för tv:s behov. Tv-kameror ska
därför kunna placeras ut på lämpliga punkter längs
en bana, och gärna med möjligheter att visa andra
bilder än åkarna, till exempel publiken och arenans
omgivningar.
Förutom större tävlingar i längdåkning och skidskytte räknar man med att också kunna använda
banorna för ungdomstävlingar. Totalt handlar det
kanske om c:a 4 tävlingshelger per säsong då spåren
tas i anspråk för tävlingar och intillboende ev. kan
bli störda av buller, trafik mm. Det ska jämföras med
de störningar som finns i andra bostadsområden intill
idrottsanläggningar som Tunavallen på Mjölkudden
och Skogsvallen på Bergviken, arenor som bägge
ligger i direkt anslutning till bostäder.
Att enbart använda Ormbergsspåren är inte ett alternativ för tävlingar på hög nivå. Ormbergsspåren är
inte tillräckligt kuperade och det är mycket svårt att
komplettera de befintliga spåren på Ormberget för
att uppnå de kvaliteter som Lulsundsberget erbjuder.
Till detta kommer att Ormberget idag har för få parkeringsplatser för att klara större arrangemang.
Nästa sida: Ortofoto över Kronanområdet med inlagda
skidspår som de ser ut idag med Ormbergsspåren (gult)
anslutningsspår (blått) och spåren på Lulsundsberget
(rött). Lulsundsberget genomkorsas av en mängd stigar
och skogsvägar i varierande bredd och skick som framförallt tillkommit under LV-7-tiden (ljusgula linjer). Skidspåren
på Lulsundsberget har i huvudsak lagts på dessa för att
minska ingreppen i naturmarken.
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Bostäder på berget
När området som bedömts intressant för bostadsbebyggelse har tagits fram har stadsbyggnadskontoret
framförallt bedömt det utifrån följande kvalitetsaspekter: utsikt, sol- skugga (bostäder ska ha direkt
solljus, möjligheter till solbelysta uteplatser), topografi (rimlig marklutning), buller (riktvärdet 55 dBA
utomhus ska klaras) och teknisk försörjning.
Vid en sammanläggning av markområden som
bedömts intressanta för ny bebyggelse och dagens
skidspår ser man att dessa områden överlagrar varandra i några punkter. Huvuddelen av spåren ligger
dock inte på mark som bedömts som preliminärt
intressant för bebyggelse. En kompromiss när det
gäller en uppdelning mellan område för bostäder
och område med skidspår bedöms därför som fullt
möjlig.

Kvarteret Nielsen i Borås är terrasshusens raka motsats. Smala, avtrappande hus sträcker sig vinkelrätt mot
höjdkurvorna i ett kvarter där man också lyckats infoga
husen bland befintliga träd, gärdsgårdar och andra rester
av jordbrukslandskapet. Ett exempel på att det är möjligt
att bygga på en plats utan att förstöra rekreations- och
kulturvärden. (Hus av Vandkunstens Tegnestue)

Lulsundsberget har stora möjligheter att erbjuda en
attraktiv boendemiljö. Området ligger centralt, det
finns möjlighet till fin utsikt, relativ närhet till rekreationsområden och inte minst närhet till Kulturbyn
med sin mångfald av verksamheter. Det är få platser
i Luleå som har så många positiva förutsättningar att
bli en bra plats att bo på.

Nya hus måste anpassas till terrängen och till platsens
övriga förutsättningar. Ett bland många sätt att göra det på
är att bygga terrasshus som i exemplet ovan, hämtat från
Stjördal i Norge. (Hus av Madsö-Lund-Sveen arkitekter)
Rapport 050516
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Gräsplaner och andra öppna ytor inom Kulturbyn är en tillgång för nya bostadskvarter. Samutnyttjande av allmänna
ytor ger liv och rörelse i kulturbyn, samtidigt som det är en
kvalitet för de boende.
Nästa sida: Mark som preliminärt bedömts som intressant för bostäder. Bostäder 1 är mark som bedömts som
relativt okomplicerad att bebygga. Bostäder 2 kräver noggrann terränganpassning, särskilt omsorgsfull gestaltning,
bullerdämpande åtgärder och/eller god samordning med
Kulturbyns intressen för att bebyggas. Möjligheterna för
Kulturbyn att växa inom sitt nuvarande område redovisas
också.
De föreslagna bebyggelseområdena och de befintliga
skidspåren på Lulsundsberget kommer i konflikt med
varandra på ett antal ställen. Huvuddelen av skidspåren
ligger dock på mark som inte har bedömts som intressant
mark för bostäder.
Ett c:a 5 meter brett område för den befintliga fjärrvärmekulverten över berget måste sparas tvärs över berget.
Fjärrvärmekulverten kan inte byggas över med byggnader
men med gatumark och liknande. (omarkerat område)
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Rekommendationer för
framtida användning
Sammanfattande rekommendationer
Det är möjligt att använda Lulsundsberget för ny
bebyggelse, skidspår och rekreation samtidigt. För
att det ska vara möjligt krävs att befintliga skidspår
till viss del ändras, att nya gång- och cykelstråk
tillkommer och att man i vissa fall skapar skidbroar
på berget. Bebyggelse och skidspår måste utformas
så att allmänheten även i fortsättningen har tillgång
till berget.
Lulsundsberget är en viktig stadsbyggnadsresurs i
Luleå, och det finns stora möjligheter att skapa nya
bostadskvarter med ovanligt bra förutsättningar. Till
de goda förutsättningarna hör inte minst Kulturbyns
verksamheter.

För att Lulsundsberget ska bli en attraktiv och intressant
del av Luleå krävs att ny bebyggelse erbjuder variation
och samordning, ungefär som en blomrabatt blir mer
intressant om det finns mer än en art representerad.
Rapport 050516

För att bygga på Lulsundsberget krävs att stor hänsyn tas till stadsbilden. Ny bebyggelse ska sättas i
relation till den omgivande bebyggelsen, både inom
Kulturbyn och runt innerfjärdarna. Nya byggnader
och kvarter ska erbjuda skönhet, variation och integration.
Berget har betydelse för annan rekreation än skidåkning och detta värde måste tas tillvara. Genom att
bebygga berget minskas visserligen mängden tillgänglig friyta, men genom olika åtgärder för att öka
tillgängligheten kan ändå berget ha stora kvaliteter
för rekreation även i framtiden.

gelsen samordnas i utformning utan att för den skull
likriktas.
För den del av berget som bebyggs med bostäder är
det lämpligt att området bebyggs med åtminstone
2-3 olika typer av hus för att skapa en intressant och
omväxlande boendemiljö.
Stadsbyggnadskontoret tar i detta skede inte ställning till vilka upplåtelseformer som bör tillkomma,

Förslag till markanvändning på Lulsundsberget. ”Gula
fläcken” representerar mark som kan bebyggas med
bostäder. Från ”gula fläcken” finns gång-och cykelförbindelser åt flera håll. Det viktiga är att åstadkomma stråk
Nya bostadskvarter
som både bidrar till att integrera bebyggelsen i omgivande
stadsbygd och som minskar konflikterna med skidspåren.
Integration
Med bil kommer man till Lulsundsberget från KulturLulsundsbergets bebyggelse behöver aktivt knybyns huvudentré och rundar restaurangen. Gatans läge är
tas till Kulturbyn så att den inte blir en frikopplad
valt med hänsyn till att inte splittra Kulturbyn. Anslutningen
enklav i stadsbebyggelsen. Det åstadkoms genom
mot Återvinningen har ändrats för att inte locka till genomatt skapa goda rörelsemöjligheter ner till Kulturbyn, fart. Trafiken till Återvinningen ska huvudsakligen komma
till övergripande gång- och cykelnät på Bensby- och från öster via en ny gata.
Kronbacksvägen samt Svartöleden. Bebyggelsen bör
Bilden visar både elit/tävlingsspår, som kan finnas tillmed hänsyn både till anknytningen till Kulturbyn
fälligt eller som permanent anläggning, och motionsspår.
och till den begränsade byggbara markytan på berget Om spåren ska bli väl använda behöver de få belysning
krypa intill Kulturbyns befintliga byggnader. Nya
som ska samnyttjas med gc-stråkens belysning där det är
kvarter bör alltså läggas till utan ”skyddsavstånd”
möjligt.
mellan gammal och ny bebyggelse.
Skissen visar också hur mark inom Kulturbyn kan
disponeras för parkering, lek och arrangemang. NogVariation och samordning
grannare studier av markanvändning och utveckling inom
För att få en varierad karaktär på området och en
Kulturbyn behöver göras. Konstnärlig utsmyckning bör bli
rimlig kvartersstorlek föreslås bergets byggbara
en viktig del bebyggelsekvarteren med hänvisning till Kulmark att indelas i tre eller fler kvarter som lämpligen turbyns resurser och identitet. Gröna områden behöver en
bebyggs av olika exploatörer med olika typer av hus. skötselplan för att ta tillvara bergets möjligheter. Genom
Med hänsyn till områdets begränsade utbredning och att integrera de nya kvarteren med omgivningen undviks
till det exponerade läget i stadsmiljön måste bebygatt man skapar en isolerad enklav på berget.
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av alla lulebors bild av sin stad. Därför är det viktigt
att de nya husen blir vackra, intressanta och något
som är ett tillskott för Luleå.Det krävs en strategi
för hur bebyggelsen ska se ut på berget. Riktlinjer
och strategier kan tas fram på flera sätt, till exempel
genom att göra entreprenadtävlingar där intressenter
Typer och antal
får redovisa hur de vill utveckla berget, eller genom
På Lulsundsberget förväntas att man kan rymma
200-300 lägenheter. Bostäderna föreslås i flerfamiljs- att man genomför parallella skissuppdrag för att få
fram planerings- och gestaltningsunderlag för detaljhus för att åstadkomma en effektivare markanvändplanearbetet.
ning. Flerfamiljshusen kan utformas på en rad olika
sätt och idag finns inga tydliga riktlinjer för vad som
Det är en stor fördel om flera olika intressenter får
ska byggas och hur det ska se ut. Sådana riktlinjer
möjligheter att urveckla sina idéer för Lulsundsberska fastställas i nästa planeringsfas.
get. Det krävs samordning mellan olika aktörer, och
det är naturligt att kommunen genom StadsbyggStadsbild
nadskontoret tar ett stort ansvar för att kvaliteter
Lulsundsberget är mycket exponerat i stadsbilden.
Bilden av bebyggelsen utifrån kommer att bli en del säkras i den nya bebyggelsen.
men förespråkar att mer än en upplåtelseform ska
finnas i bostadsområdet. Detta med hänvisning till
att möjliggöra för olika familjetyper att bo på Lulsundsberget.

Konst
Inom Kulturbyn finns en idag ganska omfattande
samling av skulpturer. Konst kan vara ett stort tillskott i den offentliga miljön och det kan vara lämpligt att antingen vissa verk flyttas upp på Lulsundsberget i de nya bostadskvarteren, eller att nya verk
tillkommer i samarbete med Kulturbyn.

Exempel på hur en kvarterindelning kan se ut på Lulsundsberget. Ytor mellan kvarteren är kommunens mark.
För att skapa variation är det önskvärt att olika kvarter får
olika slags bebyggelse utifrån sina olika förutsättningar
som terräng, buller och solinfall.
Rapport 050516

Parkeringar
Parkeringar är mycket ytkrävande. Eftersom Lulsundsberget är relativt litet till ytan är det viktigt att
man tidigt undersöker möjligheterna till yteffektiva
parkeringslösningar för de boende på berget. Garage som en del av husen, parkeringshus, nergrävda
parkeringar och däck är lösningar som måste undersökas.
Att enbart göra markparkeringar skulle innebära
att berget till väldigt stora delar blir hårdgjord yta.
Valet av parkeringslösning är därför en minst lika
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viktig fråga för hur miljö- och rekreationsvärdena på
Lulsundsberget blir i framtiden som hur man väljer
att anpassa skidspår, gator och gångvägar till berget.
Det är också viktigt att föreslagna parkeringslösningar inte innebär dålig bekvämlighet och otrygghet
för de boende.
Kulturmiljövärden
Ny bebyggelse måste sättas in i sitt sammanhang
med övrig bebyggelse på Kronan och runt innerfjärdarna. Det kan ske genom att till exempel anpassa
proportioner, hushöjder, färgsättning, materialval, placering eller bygga vidare på andra teman
i omgivningen och variera dem. Enkla husformer
(rektangel- rätblock etc) och en plankaraktär av hus
i park är förmodligen att föredra för ny bebyggelse.
Anpassning är beroende av avstånd, och större krav
på hänsyn gäller ju närmare man kommer den befintliga bebyggelsen.
Teknisk försörjning
För trafiken inom hela Kulturbyn- Lulsundsberget
föreslås att gatumiljön utformas för 30 km/h. Gatorna ska gestaltningsmässigt vara påtagligt allmänna
platser, även om de formellt kan komma att hamna
på kvartersmark vid en eventuell detaljplaneläggning. Det är mycket viktigt att säkerställa möjligheterna för allmänheten att passera över berget.
Området förväntas försörjas med fjärrvärme. Befintlig kraftledning grävs ner vid bergets fot. Fjärrvärmekulverten kommer att ligga kvar över berget
och kan inte byggas över. Avstånd till bebyggelse är
minst 2,5 meter på ömse sidor om ledningen.

Kulturbyn — en resurs

Skidåkning

Kulturbyn och området kring den har stora möjligheter att erbjuda stadsmässiga kvaliteter. Det finns
redan idag en stor variation i verksamhet, bebyggelsetyper och folkliv i stadsdelen. Tillägg i form
av bostäder gör att stadsdelen får invånare under en
större del av dygnet, vilket bidrar till både trivsel och
trygghet i området.

Skidspår och gång- och cykelstråk passerar varandra planskilt på några punkter. Planskildheterna bör
gärna utföras som träkonstruktioner som oftast ger
ett lättare intryck än betong eller stålkonstruktioner.
Broarna bör ges en genomtänkt gestaltning och utformningsförslag för dessa ska därför tas fram.

Kulturbyn har idag framförallt pekat på behovet av
att tillskapa mer parkeringsplatser inom området,
något som stadsbyggnadskontoret bedömt som fullt
möjligt med relativt enkla medel. Lösningar för det
redovisas inte här. När det gäller biltrafik till berget
vill man undvika att en ny gata skapar en onödig
uppdelning av området, men är fullt införstådd med
och accepterar att biltillgänglighet till Lulsundsberget måste ske via Kulturbyn.

anläggningar. Fritidsförvaltningen kan i sin tur
avtala med andra att sköta anläggningarna som t ex
en idrottsförening.
Skidspåren kommer i huvudsak förläggas i befintliga
stråk i skogen. Att bryta upp nya stråk ska undvikas eller, där så blir nödvändigt, göras med hänsyn.
Gatorna i skogen ska inte bli mer än 6 meter breda,
undantaget där spår ligger jämte gc-stråk där en
bredd på c:a 10 m måste accepteras.

Det är också viktigt att särskilt rita igenom de
sträckor på berget där längdskidspår och gc-stråk
ligger bredvid varandra. Skidspåren kommer troligen
på sikt att få elljus. Hur detta ser ut i stadsbilden nat- Vardagsanvändning
Luleå har under flera år profilerat sig som idrottstetid är något som måste klarläggas ytterligare.
stad. Tillgången på olika arenor för olika idrottsaktiviteter är mycket god. Ett fullständigt utbud för
Spårsystemet på Lulsundsberget måste betraktas
längdskidåkningens och skidskyttets behov passom en del av Ormbergets skidspårsystem. Det
sar därför in kommunens allmänna arbete för ökat
övergripande ansvaret för spårsystemen ligger på
fritidsförvaltningen, vars uppdrag är att driva idrotts- idrottsutövande.

Gräsplanen som finns inom Kulturbyn bör vara
allmänt tillgänglig för spontan lek. Gräsplanen bör
alltså inte vara bokningsbar, inte minst därför att den
kommer att utgöra en viktig tillgång för boende på
Lulsundsberget.
En randanmärkning är att den transformatorstation
som idag utgör ett fondmotiv när man kör in på
Kronan bör flyttas till lämpligare läge när ny gata till
Lulsundsberget byggs.
Idéskiss för bebyggelse och skidspår på Lulsundsberget
sett från Skurholmsfjärden. Bilden visar tre olika typer av
bebyggelse där de högsta husen placeras högst upp på
berget och bebyggelsehöjderna blir lägre mot Kulturbyn
och mot Skurholmsfjärden. Genom att skapa en varierad
och genomtänkt bebyggelse på Lulsundsberget kan stora
värden tillföras i Luleås stadsbild. (se även framsidan)
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Skidspåren på Lulsundsberget är ett komplement till
Ormbergsspåren och ska inte enbart ses som evenemangsspår. Skidspåren ska också kunna användas
för ungdomsträning och tävling, och inte minst av
vanliga motionärer. För att det ska vara möjligt krävs
att man kan välja bort de brantaste backarna via
olika genvägar.
Stadion Kronan
Stadion Kronan är förlagd till området längst ner i
dalgången mot norr på Kronan. Stadion kommer att
ligga kvar inom överskådlig framtid och är bas för
tävling- träning- och motionsåkning på längdskidor.
Stadions verksamhet behöver ett visst antal parkeringsplatser för sin ordinarie verksamhet som kan
iordningsställas i anslutning till Stadion. Vid stora
evenemang måste särskilda åtgärder tas till, Kronans
övriga parkeringsytor, bollplaner mm kan nyttjas
inom området. Vid mycket stora arrangemang måste

lösningar sökas utanför Kronan, t ex bussar från annan plats i Luleå.
Stadion används vintertid för längdåkning och av
skidskyttar, som har sin skjutbana på stadion. Skidskytte skjuts med salongsgevär (motsvarande) och
bedöms inte ge upphov till några bullerproblem.
Skjutbanan har besiktigats och godkänts ur såväl
tävlings- som säkerhetssynpunkt. Skjutning med
kraftigare vapen än skidskyttarnas bedöms preliminärt av stadsbyggnadskontoret inte vara lämpligt
med hänsyn till omgivande bebyggelse och verksamheter.
Stadion Kronans centrala läge i Luleå är en tillgång.
Det är svårt att hitta andra lägen i Luleå som både
kan tillgodose krav på kuperade banor, tillgänglighet
och möjligheter till utveckling av längdskidsporten.
Stadionområdet kan utformas så att möjlighet till
skidlek för barn ges för vintern, något som bör vara
allmänt tillgängligt som ett slags vinterlekplats.
Under sommarhalvåret kan Kronan användas för
en rad olika aktiviteter som marknader och utställningar, som ”Konst i det Gröna” Det önskvärt att
stadionområdet kan fungera som generell gräsplan
för bollsporter.

Rekreationsaspekter

För att lösa konflikterna mellan fotgängare, cyklister och
skidspår som korsar sig själva måste broar byggas över
spåren på ett antal ställen.
Rapport 050516

Att bygga på berget innebär ett stort ingrepp i både
stadsbild och berg. Genomtänkt och väl utförd bebyggelse kan dock bli ett stort tillskott i stadsmiljö
och stadsbild och även ha stor betydelse ur rekreationssynpunkt.
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Berget är inget jungfruligt naturområde, utan har
använts av försvaret för terrängkörning, granatkastning och andra militärövningar. Toppen är utfylld.
Tvärs över berget löper en stor kraftledning med
tillhörande kraftledningsgata. Under kraftledningen
ligger en stor fjärrvärmekulvert.
Lulsundsberget skärs idag av från omgivningen av
tre stora barriärer: Bensbyvägen, Svartöleden och
Kronbacksvägen. Uppe på berget finns ett antal mindre skogsvägar. Berget sluttar brant åt söder, väster
och norr. Sammantaget innebär detta att berget är
relativt svårtillgängligt för allmänheten idag, trots att
den militära verksamheten har upphört. S
Ökad användning
Den stora skillnaden ur rekreationssynpunkt är att
området blir mer tillrättalagt och att fler människor
kommer att använda det när bebyggelse tillkommer.
Det område som idag uppfattas som naturmark får
mer karaktär av stadsskog, med allt vad det innebär
av ökad användning och högre krav på slittålighet.
En väl genomtänkt plan för hur det gröna kan utvecklas på berget är nödvändig.
Konflikter mellan skidåkare och andra som vill
använda berget ska minimeras genom att tillse att
det finns alternativa stråk för gående och andra. Man
ska inte behöva gå i spåret för att komma fram. På
sommaren är konflikten av naturliga skäl närmast
obefintlig.
Ökad tillgänglighet
En exploatering av berget innebär visserligen att
delar av marken på berget privatiseras när den blir
kvartersmark. Det behöver inte betyda att rekrea-

tionsvärdena blir mindre. När Lulsundsberget får ny
bebyggelse tillskapas nya gång- och cykelstråk som
ökar tillgängligheten till berget. Gc-stråken kommer
att ha belysning och snöröjas, vilket ökar möjligheten att ta sig upp på berget både under en större del
av dygnet och under året. Den fina utsikten kommer
även i fortsättningen att vara allmänt tillgänglig och
kommer troligen t o m att förbättras genom att träd
tas bort i skogen.
Gröna områden
Områden som inte bebyggs bör detaljplaneläggas
som naturmark och huvudansvaret för markens
skötsel ligger på park- och naturavdelningen i Luleå
kommun. I grönområdet får skidspår finnas, spår
som kan skötas och finansieras av annan än parkoch naturavdelningen. Skidspår/stigsystemet ska
vara allmänt tillgängligt. Undantag från allmänhetens tillgång till området är de tillfällen då större
tävlingar äger rum, preliminärt vid c:a 4 tillfällen
per säsong, då vissa avspärrningar kan behövas och
allmänheten inte kan använda spåret fritt.

Grönområdet kan förväntas bli välanvänt och en
skötselplan för marken ska upprättas. Att planen
upprättas är park- och naturavdelningens ansvar, att
den följs av både kommun och verksamhetsutövare
regleras lämpligen i avtal mellan parterna. I framtagandet av skötselplan ingår att ta fram gestaltningsförslag för skidspårsbroar. Skidspårsbroar ska
dimensioneras för att klara att man kör på dem med
pistmaskin. I gestaltningen av broarna bör man understryka broarna som möbler i landskapet, inte som
fasta byggnader. Bron vid skidstadion blir portal in
i området och ska utformas utifrån denna förutsättning.
I det fall man beslutar sig för att skidspåren ska förses med belysning ska också belysningens utformning och placering studeras särskilt med hänsyn till
stadsbilden. Belysning kan med fördel samordnas
mellan skidspår och gång- och cykelvägar på berget
så att man undviker dubbla lampor.

Det fortsatta planarbetet
Planarbetets mål är att tillse att delar av Lulsundsberget kan bebyggas med bostäder, samtidigt som
behoven av tävlings- och träningsspår för längdskidåkare ska tillgodoses. Tilltänkta byggherrar ska
delta och bidra till finansieringen av det fortsatta
planarbetet. Stadsbyggnadskontoret har ett övergripande ansvar för att en god helhetslösning uppnås
för bebyggelsen på berget.och att en samordning
sker med Kulturbyns egna utvecklingsplaner.
I den fortsatta planeringen måste förslag till skötselprogram för grönområden på berget tas fram
såväl som ett strategiskt gestaltningsprogram för ny
bebyggelse.

I det gröna området finns marker som är känsliga för
slitage. Kommunen bör se till att möjligheterna att
vistas på berget blir så goda som möjligt t ex genom
att det finns iordninggjorda stigar sitt/rastplatser,
papperskorgar och ev också grillplats/er. Genom
dessa åtgärder kan förutsättningarna för att området
inte blir slitet och nedskräpat förbättras.
Referenser:
Fördjupad översiktsplan för Kronanområdet Luleå,
antagen av kommunfullmäktige 2004-04-26 (”Föp
Kronan”), Stadsbyggnadskontoret, Luleå kommun.
Fås genom Stadsbyggnadskontoret.
Kartläggning av markföroreningar på forna LV 7området i Luleå, Martina Kangas och Lisa Stridsman, LTU ISSN 1404-5494.

Militära restbyggnader bör tas bort från berget och skötselplan för marken upprättas.
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