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Detaljplaneprogram för

SKUTVIKEN
Luleå kommun

Norrbottens län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-11-22§ 109 att ge stadsbyggnadsförvaltningen/
stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till detaljplaneprogram för Skutviken.

Hur samrådet bedrivits
Detaljplanenprogrammet handläggs i ett förfarande liknande plan- och bygglagens riktlinjer
samråd runt planer. För att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och för att ge möjlighet till insyn och påverkan ska samråd ske med myndigheter, sakägare och övriga berörda.
Ett förslag till detaljplan har därför visats för samråd under perioden 2017-05-03 till och med
2017-06-01. Planhandlingarna har funnits tillgängliga på Luleå kommuns webbplats, på Stadshuset och på Stadsbiblioteket. Uppgifter om samrådet har annonserats om i lokalpressen (201704-28) och information har sänts till länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kommunala bolag
och förvaltningar, berörda intresseorganisationer och fastighetsägare.
Samråd har under arbetet med planförslaget även skett kontinuerligt med berörda kommunala
förvaltningar och bolag.
Under samrådstiden inkom 10 skrivelser.

Samråds möte, sammanfattande minnesnoteringar
Samrådsmöte har hållits i Stadsbyggnadsförvaltningens lokaler på Skutviken, mellan 15:30-17:00, tisdag 2017-05-23.
13 personer besökte mötet, varav 2 kvinnor. Närvaro lista se separat handling.
Vid mötet presenterades sammanfattning av detaljplaneprogrammet både i form av planscher
(bifogas samrådsredogörelsen i förminskat format, bilaga 1-4) och en föredragning med bilder.
Under och efter presentationen fördes en diskussion med huvudsakliga innehållet:
• Avgränsningen av programområdet. Varför inte korsningen Haparandavägen och Midgårdsvägen inte ingick i detaljplaneområdet? Valet har gjorts att inte ta med korsningen och
all den problematik som finns med ledningsdragningar, trafikssäkerhet för gående- och cyklister och
framtkomlighet för bilar då detta utreds och har utretts i många andra arbeten, Motivet är också att
tidigare utredningar inte har visat att korsningens utformning skulle ha någon stor påverkan på
framkomligheten inom Skutviken. Där är det mer frågan om Midgårdsvägen, hur vi kan göra den
bättre, tillgängligare och trafiksäkrare för alla trafikslag.
• Vad behövs för att omvandlingen ska ta fart? Diskussionen fördes om att något behövs för att
omvandlingen verkligen ska ta fart. Och ett kommunalt ställningstagande för vad man vill med de
allmänna platserna behövs, som ett antagande av detaljplaneprogrammet. Men att det sedan också
behövs ett påbörjande av de kommande stegen som föreslagits i programmet, exempelvis den första
detaljplanen. Så att det blir tydligt att viljan verkligen finns från den kommunala sidan. Arbetet ska
ske i samverkan med fastighetsägare och framtida exploatörer.
• Vad gatukostandsfördelning kan komma att innebära? Här finns både mycket att diskutera om
och det innebär förhandlingar mellan kommunen och fastighetsägare. Men det är frågor som kommunen måste få återkomma till när det är mer berett för att det ska gå att föra en ordentlig diskussion.

Skrivelser utan invändningar har inkommit från:
• Lantmäteriet, 2017-06-01

Skrivelser med synpunkter och/eller frågor har inkommit från:
• Fritidsförvaltningen, 2017-05-03
• Trafikverket, 2017-05-11
• Fastighetsägare inom Skutviken, 2017-05-30
• Boende Centrum, 2017-05-29
• Luleå Lokaltrafik , 2017-06-01
• Boende Porsön, 2017-06-01
• Miljö- och byggnadsnämnden, 2017-05-23
• Cykelfrämnjandet, 2017-06-01
Synpunkterna sammanfattas och kommenteras nedan.

Inkomna synpunkter med kommentarer
Inkomna synpunkter redovisas här i sammanfattad och förkortad form. Synpunkterna i sin helhet finns att tillgå på stadsbyggnadsförvaltningen. Länsstyrelsens synpunkter redovisas i sin helhet.
Stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer skrivs med kursiv stil för att tydligt skilja
dem från inkomna synpunkter.

Myndigheter
Länsstyrelsen
Länsstyrelsens yttrandet bifogas, se bilaga 2 och är sammafattat och kommenterat
nedan.
Länstyrelsen vill gärna se en inledande sammanfattning av programmet och
underliggande utredningar då materialet är relativit omfattande. Och då kopplat
till syftet.
Länsstyrelsen anser att kommunen bör i större omfattning i programmet förhålla
sig till framtida större bebyggelseområden som Munkebergsstrand och Stadsviken, tidigare bedömda till upp mot 2000 boende. Och då främst utifrån stadsbild
sett från centrum och dagvattenhantering.
Om slutsatser redan kan dras från arbetet med Utvecklingsplan/fördjupad översiktsplan för centrum bör dessa arbetas in i programmet. Särskilt om hur den
utvecklingen kan påverka Skutviken.
Vad det gäller Riksintressen påpekas att i framtida detaljplaner särskilt måste
beakat riksinterssen för kommunikationer, både vad det gäller Bodenvägen och
järnvägen och de konsekvenser förändringar kan ge, för att bedömningen om
riksintresset kan tillgodoses.
Kommunen kan också utveckla beskrivningen med text om vilka värden/funktioner som ligger till grund för utpekandet av de berörda riksintressena samt tydliggöra att området berör natur- och kulturmiljö enligt MB 4 kap och inte riksintersset för naturvård enligt 3 kap.
Länsstyrelsen saknar resonemang om miljökvalitetsnormer för vatten, som redovisning av vilken vattenförekomst som berör området samt identifiera eventuella
hot för den.
Vid belysning av strandskydd i kommande detaljplaner ska särskilda skäl redovisa för att ett upphävande ska vara möjlligt.
I fortsatt arbete med Förorenad mark i detaljplaner bör riskbedömningar göras
med utgångspunkt i Naturvårdsverkets vägledningsmaterial för förorenad mark
användas. Beaktas bör även att det inte är lämpligt att förändra spridningsförutsättningar eller försvåra framtida efterbehandling till exempel genom utfyllnad.
På övergripande nivå belysa koppling till miljökvalitetsmålen gärna med koppling till bedömningar gjorda i översiktsplanen.
I frågan runt anpassning till förändrat klimat tydliggörs konflikt mellan hårdgjorda ytor för minskning av urlakning av föroreningar och tillskapande av
förutsättningar för hållbar dagvattenavledning. Frågan behöver hanteras särskilt i
kommande detaljplanearbeten om möjligt redan formuleras i detta skede genom

tydlig riktlinje för hur hanteringen av klimatanpassningen och hållbar dagvattenavledning ska ske.
Kommentarer:
Beskrivningen av programidé kan också ses som en sammanfattning av innehållet i rapporten och kopplingarna till syftet. Ytterligare sammanfattningar av ett så omfattande
material riskerar att förenkla mer än den nytta det ger och valet har blivit att inte göra en
sådan.
Då planerna för intilliggande större bebyggelseområden som Munkebergsstrand och ännu
hellre planerna för Stadsviken/Skutviken ligger en tid framåt och ännu inte är tydlig nog
för att direkt säga vilken påverkan som dessa kan få. Troligen kommer de olika områdena
till stor del komplettera varanda med funktioner som mer evenemangs och arbetsplatser
på Skutviken och mer bostäder i de närliggande områdena. Och därför är kopplingarna för
infrastruktur och kommunikationer särskilt viktiga och DPP försökt stärka dessa. Diskussioner har förts i frågor som berör kopplingar till utvecklingsplan Centrum och man har i
båda arbetena beaktat vad som skulle kunna bli framtida frågor. Dessa har sedan arbetats
in i respektive arbete men inte kommenterats särskilt då de inte haft avgörande betydelse
för utformning eller krav.
Förtydligande av konsekvensbeskrivningar mot riksintressen och om dessa kan tillgodoses
och förutsättningarna för strandskydd har gjorts i de avslutande kapitlen.
I programmets sista del kompletteras med texter rörande påverkan på miljökvalitetes normer vatten och förhållandet till nationella miljökvalitetsmålen.
Riskbedömningar för hantering av förorenad mark ska ingå i arbetet med detaljplaner och
hänsyn ska tas till både spridningsrisker, hälsorisker och möjligheter till framtida förändringar i enligthet med länsstyrelsens synpunkt.
Till följd av de risker för föroreningar som finns i mark och grundvattenförutsättningar
så föreslås inte att dagvatten ska omhändertas/infiltreras inom kvartersmark utan att man
ska arbeta för fördröjning av dagvatten. Förtydligande av motivet har lagts till i anslutning till rekommendationstexten och hantering av dagvvatten med tanke på klimatanpassning.
Trafikverket
Trafikverket poängterar att framtida anslutning(ar) från området till Bodenvägen
inte får försvåra framkomligheten och säkerheten till Luleå hamn.
Trafikverket poängterar betydelsen av reservat för Norrbotniabanan och riksintresset för denna. Trafikverket önskar att mening om trolig förläggning av ev
framtida dubbelspår tas bort då frågan inte är fastlagd.
Trafikverket saknar resonemang/kommentarer om risker för eventuella vibrationer som störning från transporter och trafik.
Kommentarer:
Bedömning om vilka konsekevenser som olika diskuterade alternativ skulle ge har varit
viktig i arbetet och därför var det utpekade läget det enda som kunde rekommenderas där
också framkomlighet för gående, cyklade och resenärer med kollektivtrafik kan få en bra
framkomlighet samtidig som det inte bör försämra framkomligheten på Bodenvägen.
Texten om dubbelspåret förläggning tas bort.

Vad det gäller risker för vibrationer stödjer sig DPP på det tidigare utredningarna som
trafikverket har tagit fram för befintliga förhållanden och en ev framtida järnväg. Inga
nya utredningar eller ställningstaganden har tagits i frågan på programnivå.

Kommunala förvaltningar och bolag
Fritidsförvaltningen
Fritidsförvaltningenhar lyft följande synpunkter att ta med i fortsatt arbete med
detaljplaner i Skutviken:
• Tillgänglighet/parkering ishallsanläggningen (gående, cykel, buss, bil). Fritids
vill att det bevakas så att även i framtiden det är lätt att ta sig till Arenaområdet och att parkeringsmöjligheter finns.
• Expansion av ishallarna? Synpunkter har hörts till fritids från Luleå Hockey
om tankar/önskningar om expansion, exempelvis träningsytor mellan C- och
D-hallen och utbyggnad av A-hallen.
• Ny skola i centrum inkl. ev sporthall? I underlaget Framtidens skola lyfts ev
behov av sporthall om det ska byggas ny skola tillhörande centrum. Vart blir
den skolan och vart ska då sporthallen för den vara?
Kommentarer:
Tillgänglighet är ett av de viktiga målen med detaljplaneprogrammet. Och då särskilt för
gående, cyklande och de som åker buss. De förbättringar som görs på allmänplats/gator är
till stor del för att underlätta för dessa grupper. Nu som i framtiden kommer parkeringar
för verksamheten att måsta hanteras inne på respektive fastighet och det gäller även Arenaområdet. Så det blir en avvgägningsfråga för verksamheterna inom fastigheten om expansionsönskemål överstiger tillgängliga parkeringsönskemål. Delar av dagens parkering
kommer att för framtiden måsta vara möjliga att översvämma då det är delar av redan
låglänta områden och den funktionen är viktig vid exempelvis ett skyfall. Det innebär att
utformningen kan förändras men att det troligen inte är möjligt med täta beläggningar
som exempelvis asfalt på den delen.
Vad det gäller ny skola i Centrum och med den en fråga om sporthall. En skola för centrum bör troligen få ett mer centralt läge på Centrumhalvön. Så är rekomendationerna i
detaljplaneprogrammet för Skutviken att skola för mindre barn inte lämpligt i området
till följd av trafiksäkerhetssituationen, buller och förekomsten av markföroreningar och
att vi i programmet inte förordar att området omvandlas till ett bostadsområde. För äldre
(högstadie och vuxenutbildning) skulle området med sina goda kollektivtrafikförutsättningar kunna fungera. Men då frågan om det finns ett sådant behov inte har varit uppe
till diskussion har inte heller förutsättningar i detalj eller områden pekats ut.
Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden anser att syftet under Attraktivitet och infart till
Luleå bör omformuleras för att överensstämma mer med uppdraget att utreda
möjligheten till bostäder i området och om det är lämpligt (2:a stycket)
Under ”Förorenad mark” bör ett stycke läggas till som beskriver vem som ska ta
initiativet vid hantering av markföroreningar, att det intiativet kan tas antingen
av de som orsakat föroreningen, en fastighetsägare eller exploatören.
Miljö- och byggnadsnämnden påpekar att under tidigare nämnd rubrik tas sul-

fidjorar upp och att detta inte i sig är en markförorening och att det ämnet borde
ha en egen rubrik.
Rörande dagvatten så bör utöver kapacitet omnämnas kvalitet, då det under
detaljplaneskedet viktigt att beskriva hur man kommer att arbeta för att klara och
inte försämra miljökvaliteten i recepienten.
Kommentarer:
Syftet är korrigerat.
Texten om förorenad mark kompletteras med att initiativ även kan komma från exploatör
eller den som orsakat föroreningan.
Texten runt sulfidjordar ses över i programmet.
Text med påminnelse om fortsatt arbete med åtgärder och redovisningar, med tanke på
miljökvalitetsnormer, av vattenkvaliteten i recepient kommer att föras in i avsnittet om
dagvatten. I avslutande stycken runt konsekvenser har mer beskrivits om förhållandet till
miljökvalitetsnormer vatten.
Luleå Lokaltrafik
Luleå Lokaltrafik (LLT) vill trycka på att framkomligheten för bussar i linjetrafik
måste prioriteras längs Midgårdsvägen. Det gäller även in och ut till depån och
för bussar, transportbilar och ett stort antal mearbetare. Detta är tidigare uttryckt
till Tekniska förvaltningen (numera Stadsbyggnadsförvaltningen).
Kommentar till förslag om säkrande av ledningsstråk genom markinlösen är att
om verksamheten ska vara kvar på området kommer ombyggnader att behövas
varför inlösen skulle vara olämpligt.
Hållplatsen på Bodenvägen är en viktig omstigningshållplats. Utökning av cykelparkering behövs och placeringen av detta behöver ses över.
Kommentarer:
Framkomlighet för bussar är viktigt då kollektivtrafik tillhör de prioriteringar som programmet bygger på. Det är en fråga som vid varje detaljplanarbete kommer att finnas
med. Men som både LLT och luleå kommun vet inte är en enkel lösning men förbättringar
kan troligen göra på många sätt även i detaljförändringar.
Långsiktigt är säkrande av kommunal huvudstråk för vatten och avlopp en viktig fråga
även för LLT som verksamhetsutövare. Då säker tillgång till den infrastrukturen gynnar
alla verksamma i området. Olyckligtvis ligger en av de vikiga stråken i genom LLTs fastighetet, den del som har varit gata. Det är viktigt att ni som verksamhetsutövare förstår
detta vid ombyggnader och grävningar i anslutning till ledningarna. Om LLT framöver
har för avsikt att flytta sin verksamhet så bör gatan åter blir allmän. Det både för att fler
alternativa vägar ska finnas i området, belastningen på Midgårdsvägen skulle kunna
fördelas men också att ledningsstråket skulle vara säkrat för tillgänglighet och framtida
ombyggnader.
Synpunkter på detaljer om busshållplatsens utformning förs vidare till planerare för att
beaktas vid framtida projekteringar. Detaljplaneprogrammet är på en mer övergripande
nivå.

Övriga
Fastighetsägare inom Skutviken
Synpunkterna som lämnas av yttrande är att:
• eftersom kommunen anser att cykel kommer att bli viktigare trafikslag framöver behöver korsningen Midgårdsvägen-Haparandavägen tas om hand. Förslagt är en cykelbro för att säkera korsningen för gående och cyklande.
• den besvärliga trafiksituationen för andra fordon löses med en rondell.
• då kommunen för upp att det kan bli tal om kostnadsfördelning för förändringar och samtidigt inte säger hur mycket det kommer att kosta så framför
synpunktslämnaren ett nej till förslaget.
Kommentarer:
Korsningen Haparandavägen-Midgårdsvägen kommer i första skedet att återställas efter
VA arbete som berör området under 2018. Avvägningar görs sedan i utredningar för att
åstadkomma så bra framkomlighet för alla trafikslag såsom bussar, bilar och gång- och
cykeltrafik som det är möjligt. Vilken som är den lösningen är ännu inte klart.
Boende Centrum
Synpunktslämnaren framför att han vill att kommunen ska utreda möjligheten
med fortsatt huvudcykelstråk på den sydvästra sidan om järnvägen, mellan
Klintvägen/Hummergatan och Haparandavägen. Detta för att skapa en platt, gen,
attraktiv och utfartssäkert stråk mot Porsön. Utredas bör också om cyklar ska ha
prioritet i korsningen med Klintvägen/Hummergatan.
Utredningen bör göras med bakgrund av politisk ställningstagande om att sträva
efter separerade stråk för gående och cyklande och att synpunktslämnaren inte
anser att det görs med detaljplaneprogrammet. Smalt stråk för cyklande längs
Gammelstadsvägen, konliktfyllda korsningar med bilister på Klintvägen/Hummergatan och höjdskillnader delar av stråket som går upp mot Mjölkuddsberget.
Kommentarer:
Höjdskillnader i anslutning till underfarten under järnvägen längs Haparandavägen gör
att en dragning av ett gång- och cykelstråk söder om järnvägen inte ansetts framkomligt.
Men tillgängliga lutningar skulle stora omvägar behöva göras och genheten inte uppnås.
Stråket längs Gammelstadvägen är smalt och en översyn av detta kommer att göras i
samband med de åtgärder som görs inom gatuområdet. Ambtionen är att i möjligaste mån
åstadkomma separerade stråk för gående och cyklande i framtiden. Detta kan dock vara
svårt att åstadkomma i områen med befintlig bebyggelse där ytorna är begränsade.
Synpunktern om cykelöverfarten lämnas vidare till mer detaljerad planering framöver.
DPP redovisar på en mer övergripand nivå och i vissa fall principeill nivå.
Boende Porsön
Synpunkterna som lämnas av yttrande är att:
• han inte håller med i bedömningen att bostäder inte skulle vara lämpliga
inom området. Och undrar om kommunen ser problem eller möjligheter och
undrar varför PM om bostäder beskriver förutsättningar för bostäder och
varför programet avråder?

• att buller från vägar kan minskas med lägre hastigheter och buller från järnväg kan minskas med bullerskärmar. Samt kringbyggda gårdar.
• han anser att argumentet om avsaknad av bra vistelseytor och att gatunätet
inte är anpassat för boende borde åtgärdas med att dess görs istället för att
säga att det inte är lämpligt. Och att Skutviken på det sättet skulle likställas
med Hällbacken.
• att området skulle vara lämpligt för äldre (uppfattat som kategoriboende, exempelvis trygghetsboende) och studenter med tanke på närheten till centrum och
LTU. att skulle kunna finnas utrymme för evenmangslokaler för studenter
utan risk att störa eller för startups/filialer för Luleå Science Park.
• begär förklaring/förtydligande av slutsatsen om att området inte är lämpligt
för bostäder sidan 25.
Synpunktslämnare har särskilt runt alternativ avfarter Bodenvägen angett:
• synpunktslämnare anser att av- och påfart Hummergatan bör skapa genom
inlösen av delar av kvarteret Vattenormen. Och att det skulle ge en bättre
gatustruktur.
• frågar om kommunen har för avsikt att bygga om Bodenvägen till en stadsgata som del av infarten till staden och om det i så fall inte borde vara första
steget att sänka hastigheten på sträckan? Vilket skulle kunna ge effekter som
angivet ovan och bör överensstämma med riksintresset för kommunikationer,
att en korsning knappast kan utgöra påtaglig skada som lagstiftarna anger.
• synpunktslämnare anser att det bör göras ett omtag med nya buller och trafiksimuleringar för de olika alternativen med sänkt hastighet på Bodenvägen,
innan definitivt beslut tas om gatuanslutningen.
• att argumentet med att en av- och påfart skulle vara ett hinder för en gångoch cykelväg längs Bodenvägen är felaktigt. Att korsning i plan skulle kunna
fungera bra då det är vanligt förekommande.
Sträckan av Bodenvägen som gränsar till Skutviken borde ha ingått i detaljplaneprogrammet.
Att en sänkt hastighet på Bodenvägen till 50 km/h skulle:
• minska bullret så att bostäder skulle kunna vara möjliga, för grupper som
studenter och specialboende för olika typer av äldre.
• minska behovet av långa av och påfartssträckor för en avfart och därmed
göra möjligt till en avfart i Hummergatans förlängning.
Rörande bebyggelse som förslås mot Bodenvägen (2-3 våningar) så är förslaget
för lågt och borde var 4-5 våningar med tanke på:
• om området ska ses som en framtida utvidgning av centrum
• och om buller ska avskärmas bör byggnaderna vara längs med gatan
• även för ekonomin i framtida exploateringsprojekt
Synpunktlämnaren undrar över vilka kvaliteter som finns av parkkaraktär längs
med dagens Bodenvägen? Då de knappast ger vistelsekvaliteter på grund av
exempelvis buller.
En kommentar är också att gång- och cykeltrafiken bör få separerarde ytor längs

Midgårdsvägen, för att uppfylla Cykelfrämjandet åsikter, eftersom gaturummet
är 25 meter brett så bör det rymmas. Delade ytor ger upphov till enorma konflikter
Kommentarer:
Angående lämpligheten för bostäder i ett omvandlingsområde har utredningen gjorts så
grundlig med tanke på detaljplaneprogrammets detaljeringsnivå och grundambitionen att
se om det var möjligt att bygga bostäder. Programmet säger heller inte att det är omöljigt
men från det till att säga att det är lämpligt i ett område där omvandling sker på många
olika sätt, med många olika fastighetsägares intiativ eller brist på initiativ, liten eller
ingen kommunal rådighet förutom över gator. Och med stor osäkerhet om när området i
så fall skulle kunna anses utgöra en God bebyggd miljö, så blir bedömningen att bostäder
inte ska prioriteras i området. Speciellt inte för känsliga grupper som barn, äldre eller
vårdbehövande. Att i ett sådant läge föreslå att små enklaver av studentbostäder, och att
skulle vara bra och attraktiva boendemiljöer över en längre tid, är också mycket tveksamt
och inget vi vill rekommendera, även om vi också kan se vinster för området.
Angående Bodenvägen så valet medvetet att sjäva vägen inte skulle vara en del av programmet då frågor om vägens framtid är långt mer komplex än vad som kunde utredas
i det här detaljplaneprogrammet vars syftet är att underlätta framtida planering inom
själva området. Bodenvägens tyngd som riksintresse för transporter och med stora trafikmängder gör det svårt att göra förändringar som hastighetsbegränsningar utan att
påverka många andra långt bortanför det här området. De måste vara en balansering av
nytta för det här området och för staden som helhet.
Angående alternativa avfarter från Bodenvägen så var det en viktig fråga att utreda.
Även det är en komplex fråga men Översiktplanens tydlighet om att gående, cyklande och
kollektivtrafiken är viktiga att prioritera upp har varit tungt vägande vid de bedömnings
som slutligen gjorts. Hade vi bara tänkt på bilarnas bästa så är en avfart vid Hummergatan att föredra, men det är som sagt inte förutsättningen. Så vägningen mellan nyttan och bristerna visade på att det möjliga läget för en av och påfart är i Ostrongatans
förlängning. Efter som DPP inte tar ställning om av- och påfarten ska byggas så är vissa
företelser svåra att beskriva för alla lösningar. Men en i plan korsande gång- och cykelväg med en av- och påfart är så långt ifrån vad dagens trafiksäkerhetsprinciper är att nya
sådan kan inte acceptera även om vi har sådana på andra ställen idag.
Angående bebyggelse längs Bodenvägen så är det inte en strävan av att inkorperera
Skutviken i Centrum trots det centrala läget i staden. Skutviken är nära ur aspekten
avstånd till Centrum, men gestaltningsmässigt är det en påtaglig sista del av infarten
till stadens centrum med sina speciella kvaliteter. Så de kvaliteter som bebyggelsen längs
Bodenvägen kan bidra med i framtiden är en variation i höjd, detaljering och uttryck för
att minska känslan av storskalighet och industriområde. En högre bebyggelse (4-5)skulle
minska bullerpåverkan men kanske inte bidra till de övriga kvaliteterna som önskas, men
delar av bebyggelsen ser vi gärna att den är med dessa höjder.
Längs Bodenvägen har under lång tid funnit ett omhändertaget område med vackra och
varierade träd av parkkaraktär som inte har inberäknat vistelseytor.
Vad det gäller separering av gång och cykelytor så är ambitionen enligt Cykelplan att i
möjligaste mån separera dessa där behovet finns. I befintliga områden som Skutviken med
begränsade bredder på gatuområden så blir det en avvägning om hur fördelningen av
ytorna som helhet gör bäst nytta.

Cykelfrämjandet
Cykelfrämjandet har synpunkter på att:
1. det saknas övergripande tankarna med cykel och främjandet vill se:
• separerade cykelvägar från gående
• företräden i korsningar...
• snabba cykelvägar för cykelpendlare inom och förbi området
• ifrågasätter cykelväg längs Bodenvägen, vilket behov den svarar mot i
förhållande till dålig miljö för cyklande
• en mer lättläst karta
2. de viktigaste cykelstråken inte finns med
• standarden på stråket längs Gammelstadsvägen är låg och inte heller
stråket längs Svartövägen klarar cykelplanens mål.
3. bilen är dimensionerande
• hoppat över.... detaljer som vidare får utredas och redovisas
• gatustandard och standard för cyklar, exempel med detaljer
• cykelfrämjandets inspirerande punkter
Kommentarer för påpekanden under punkt 1:
Cykelplanen i Luleå kommun anger en ambitionsnivå, men att bygga om bland redan
befintliga hus och fastigheter är en begränsande förutsättning. Hur det kommer att lösas
i varje enskild sträcka är ännu inte utrett och hur ytorna därmed kan fördelas mellan alla
de behov som finns kommer att redovisas i samband med kommande detaljplaner.
Frågan om företräde för cyklister i specifika korsningar tillhör en detaljeringsnivå som
inte är på programnivå. Frågan måste behandlas vidare i fortsatt utredande och synpunkterna lämnas därför till planeringsenheten för landskap&trafik.
En uppgradering av gång- och cykelförutsättningar inom området kommer att ge bättre
förutsättningar för verksamma i områdets att använda dessa trafikslag. Snabba förbifarter
är ofta önskade men dock inte lika enkla att åstadkomma. Och fram för allt är inte kanske
lösningen endast en. En förändrad utformninga av huvudstråket längs Gammelstadsvägen ligger inom cykelplanens ambitioner och DPP säger inte emot detta men styr inte
heller i detaljer. Detta stråk är troligen det trevligaste att använda dagtid och för mer
rekreativa färder. Ett stråk längs med Bodenvägen kan vara ett annat möjligt vägval vid
andra tider på dygnet trots att det under stora delar av dygnet är bullerutsatt. Stråket
längs Bodenvägen har efterfrågats av många ur ett studentperspektiv.
Vad det gäller läsbarheten av kartan om gång- och cykelstråk ses den över i detaljplaneprogrammet.
Kommentarer för påpekanden under punkt 2:
Vad det gäller standarden längs Gammelstadsvägen se föregående punkt. Och när det gäller längs med Svartövägen så kommer detaljer att utredas vidare i fortsatt detaljplane- och
cykleplanearbete.
Kommentarer för påpekanden under punkt 3:
Ja bilen har under många år varit dimensionerande och styrande i planeringen generellt i Sverige. Och speciellt i ett industriområde som Skutviken har varit under alla år.
Att direkt helt ändra på det då verksamheter finns där idag och som byggts upp med

de förutsättningarna utan att omöjliggöra deras verksamhet går inte. Vi behöver arbeta
tillsammans, i detalj studera avsnitt för avsnitt och försöka hitta den lösning som gör att
vi kommer närmare den ambitionsnivå som vi har för gående och cyklister. Det är inte
möjligt att på den mer övergripande nivån ta beslut om detaljer därför. Principer är därför redovisade och platsanpassning måste göras i detaljer i vidare arbete.

Ställningstagande och förändringar
Med anledning av inkomna synpunkter görs följande förändring /-ar i- programmet:
• I syftet för attraktivitet och infart till staden är texten korrigerat i enlighet
med programmet i övrigt.
• Miljökvalitetsnormer vatten och vattenkvaliteten i recepient.
• Förtydligande texter om riksintressen har skrivits in i konsekvensbeskrivningen.
• Texten om dubbelspåret förläggning tas bort.
• Texten om förorenad mark kompletteras med att initiativ även kan komma från exploatör eller den som orsakat föroreningan.
• Texten runt sulfidjordar ses över i programmet.
• Försök har gjorts att göra kartan som handlar om gång- och cykelstråk
läsbarhet.
Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering 2016-09-22

AnneLie Granljung				

Anna Karin Lidén		

Planchef					

Planarkitekt

Bilaga 1 Samrådsredogörelse

Skutviken ett område i förändring
Arbetet och processen

Varför har vi gjort ett
detaljplaneprogram
Vi behövde vet mer om :
• Identifiera trafik- och infrastrukturmässiga förutsättningar, samband
och behov
• Utveckla och samordna orienterbarhet, trafiksäkerhet och framkomlighet för olika trafikslag
• Utreda och identifiera lämpliga områden för befintlig verksamhet samt
för framtida handel och bostäder
• Bidra till att främja en god stadsbild
och en mer attraktiv infart till Luleå
• Bidra till att främja utvecklingen av
en mer mångfunktionell och hållbar
stadsdel

Detaljplaneprogram
Ett detaljplaneprogram visar i stora
drag förslag på vad och var man får
bygga och hur mark och vatten ska
användas. Till exempel var man vill
bygga bostäder, handel, vägar, parker
eller torg.
Detaljplaneprogram kan också vara
ett redskap för att reda ut stora frågor som berör många kommande detaljplaner. Detaljplaneprogram är inte
en reglering på samma sätt som en
färdig detaljplan men ett starkt stöd i
arbetet med förändringar av både planer och bygglov.

• Förslaget ute på samråd till och med
• Lämna in synpunkter skriftligt

Sedan kan det bli nya detaljplaner...

Frågor som kommer att behöva tala
mer om är

• Synpunkter från mötet och synpunkter som kommit
in under samrådstiden sammanställs i en samrådsredogörelse
• Fördelning av gatukostnader
• Förslaget bearbetas utifrån de inkomna synpunkter- • Markförvärv
na
• Förlag lämnas till politiken ca 2 månader efter samråd.

Samråd Detaljplaneprogram

Bilaga 1 Samrådsredogörelse

Skutviken ett område i förändring
Det gemensamma

Området behöver en park och en grönare
miljö. Gator kompletteras med träd.

Parken ska kunna ta hand
om stor del av vattnet om ett
skyfall skulle komma och en
översvämnings skulle ske.

Midgårdsvägen får zoner
på var sida med dubbla funktioner. Vatten ska
kunna fördröjas och träd
kunna leva och berika gatan och omgivningen.
Det tillsammans med högre byggrätter kan ge en
annan miljö i området.

Vi får i det fortsatta arbetet med
utformning inspireras av andra
som också arbetar med parker
med många funktioner som exempelvis Malmö och Köpenhamn.
Till höger: Bilden visar förslagen
skyfallsväg vid Dalgas Boulevard, i Köpenhamn vid normalläge samt udner skyfall (illustration: Ramböll/Atelier Dreiseitl,
2013)

Samråd Detaljplaneprogram
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Skutviken ett område i förändring
Hänsyn och förutsättningar

Hänsyn måste tas både till fysiska förutsättningar, den stora infrastrukturen och regionala och riksintressen.
Norrbotniabanan kommer i framti-

Transporter av farligt gods
sker på järnvägen och på Bodenvägen och Svartövägen.
Dessa vägar är av riksintresse.

Trafik både på järnväg och väg skapar buller. Buller är särskilt viktigast att ta hänsyn till när man bygger bostäder och skolor. Men också
viktigt vid utformning av miljön
utomhus, så att vi kan må bra.

den.

Reservatet för dess dragning ligger
längs befintlig järnväg. Ett reservat
innebär att det inte är riktigt bestämt
var den precisa dragningen av spåren
ska vara och att det ska finnas utrymme att bygga järnvägen. Det innebär
också att staten vill att kommunen ska
vara restriktiv med vad nytt man tillåter att byggas.

Inom ett uppmärksamhetsavstånd från transportlederna
måste riskerna från transporterna tas hänsyn till när nya
detaljplaner tas fram.

Generellt bullrar det mycket på
Skutviken

Klintbacken

Kallkällan

+3,5

+3,2

+2,5

SKUTVIKEN

Under åren har marken här förändrats.
En havsvik med djupa lager av lera
fylldes igen, med blandat material, allt
från vanliga fyllnadsmassor till sopor
under 1950-60-talet.
Fotot publicerat i NK 1961

+3,3

+2,8

Gamla Bergviken

+2,5

TECKENFÖRKLARING
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Områdesgräns för
detaljplaneprogrammet
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Identifierade, Luleå kommun
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SMHI har under de
senare åren visat på
risker för instängt
vatten vid skyfall.

Fastigheter med risk
för markföroreningar
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Vattenormen
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Övrigt
Strandlinje på kartor 1950

Områden i jordartskarta
Fylling ospecifiserad

#
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Skyfall bedöms
som den största och
snabbst kommande
risken från klimatförändringen

Munkeberg Strand

#
*
#
*
#
*
# 22
*
Bilen
#
*
# *
*
#

#
*

+2,8
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Många och varierade verksamheter har sedan under
åren funnit här.
Vissa verksamheter kan misstänkas ha förorenat marken.
Vidare utredningar samt habtering av markföroreningar
behöver utföras
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75 150

300 M

Riksintressen

Klimatförändring

Reservat för järnväg
Uppmärksamhetsavstånd järnväg
Uppmärksamhetsavstånd väg
Primärväg farligt gods
Hela området ingår i rennäringens riksintress
och i riksintresse för friluftsliv och turism.

Säkra infrastruktur

Buller

Långsiktiga ståk för ledningar
Strömningsriktning ytvatten
Strandlinje ca 1950
Verksamheter risker
Havsnivåhöjning 3m
Drivmedel, risknivå 1
Risk instängt vatten, skyfall
100 m särskild hänsyn

Detaljplaneprogram Skutviken
Sammanställt hänsyn och risker
SBF/2017-04-20

Hela området över 55 dBA
Mark föroreningar
Identifierad risk MIFO
Tidigare verksamheter, risk

Utfyllt område
Fyllning och sopor
0

Detaljplaneprogram DPP
75

Samråd Detaljplaneprogram
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Skutviken ett område i förändring
Plats för mer och med kvalite
TECKENFÖRKLARING
Områdesgräns för
detaljplaneprogrammet

Befintligt
GC-väg ev bort
Gångväg
Gång- och cykelväg
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Förslag i DPP
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Gångväg
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Gång och cykelväg
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GC-väg utgår om avfart
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Utredning GC-väg
Busshållplatser
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!
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Ombyggnad för GC-väg
! !

Skutviken är en viktig del
av Lulebornas och besökarnas möte med de mer centrala delarna av vår stad.

!

!
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! ! ! !

!
! !

!
!

!

Blandtrafik

Gångavstånd 300m

!
! !
!

c

Hur det ser ut är viktigt
men också att det inte ska
konkurrera med centrum i
detaljering och intensitet.

0

75 150

Gatorna ska i framtiden ha
tydliga delar för bilar respektive gående och cyklar.
För att rymma det behöver
gaturummet bli bredare.

300 M

Få områden i stan har så bra försett
med busskommunikationer. Det är
något som kan vara en tillgång för
både verksamma och besökare till
området. Man behöver inte bil även
om än att många bilar kanske säljs
här.

En ökad variation och mer
varierad skala ska eftersträvas i framtiden.

Parkeringar av fordon
(även cyklar) får ske inne
på fastigheterna för både
verksamma och besökare.

När förändringen av gatorna skjuter
fart kommer miljön också blir tydligare, mer lättframkomlig och tryggare
för gående och cyklister.

Vad rekommenderar vi?

Handel finns sedan en lång tid
i området. En av stadens större livsmedelaffärer är en viktig
målpunkt.

• Kontor / Service
• Verksamheter som inte är störande
• Sällanköpshandel/livsmedelshandel

Utöver den så har området en
lång tradition av försäljning
av sällanköpsvaror, stora som
små. Och den karaktären på
handel är den som för staden
anses som lämpligast. Gallerior som konkurrerar med centrumhandeln tillåts inte.

• Evenmangsnära verksamheter

Området ligger centralt och den
visuella kontakten är idag den viktiga. Profilen av Coop Arena är
starkt i hjärtat för många Lulebor.

TECKENFÖRKLARING
Områdesgräns för
detaljplaneprogrammet
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Hus ev i fara vid översvämning

+3.3
+3.0

!

!

!

!

!

+2.45

!

!

!

!

!

!

!

!

+2.4

!

!
!

I framtiden vet vi dock ännu inte
vad som kanske händer med vattenområdet som är kvar av den gamla viken (så kallade Röda havet)

Vattnet strömningsriktning vid översvämning vid häftiga
regn, efter åtgärder.
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För att minimera risker från det förändrade klimatet justerar
vi höjderna på gator,
sätter kantsten som
styr flöden, så att vi
får regnvatten att rinna undan även om vi
skulle drabbas av skyfall.
Risken är stor att vi får
fler och häftigare skyfall i framtiden.
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Förädringar gator

Allmän plats

Anledning till förändring

Nya parker och träd
Enstaka träd eller gatuträd
Parkområde

Befintlig allmän mark
Träd

Ev framtida förändringar av gator
Ev av-påfart

Breddare för GC, höjder och lutningar

Framtida utredning gata

GC ev gata, ledningsstråk

Eventuell rondell

Möjliga lägen för
Offentliga funktioner
Evenemang

Andra användningar

Höjdreglering, ledningsstråk

Stor dagligvaruhandel

Yta möjliga att svämma över

Detaljplaneprogram DPP

Grönyta

Detaljplaneprogram Skutviken
Sammanställt förändringar och möjliga användningar
SBF/2017-04-20
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SAMRÅDSYTTRANDE
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Datum

Diarienummer

2017-06-07

402-5481-2017

stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se

Förslag till planprogram för Skutviken i Luleå kommun
Handlingar daterade 2017-04-20 för samråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen
(PBL 2010:900). Ert diarienummer: SBF 2015/37.
Bakgrund
Kommunen har tagit fram ett planprogram för Skutvikens småindustriområde. Syftet
med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för en omvandling av området och
hur befintliga verksamheter ska utvecklas. Området utgör idag ett småindustriområde.
Programförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner.
Länsstyrelsens synpunkter
Programförslaget

Länsstyrelsen anser att kommunen har tagit fram ett genomarbetat och bra förslag till
planprogram som torde bli ett värdefullt underlag till efterföljande detaljplanearbeten.
Kommunen har valt ut relevanta frågor och utifrån dessa genomfört utredningar som
möjliggjort en tidig bedömning av vilket ändamål som marken i området är mest
lämpad för.
Planprogrammet tillsammans med underliggande utredningar är relativt omfattande i sitt
innehåll varför kommunen med fördel kan infoga ett avsnitt i planprogrammets
inledning som sammanfattar resultaten av genomförda utredningar kopplat till syftet
med planprogrammet och uppdraget som helhet.
Kommunen har pekat ut två framtida bebyggelseområden nära Skutviken: Munkeberg
Strand och Stadsviken. Enligt tidigare uppgifter kan dessa områden komma att rymma
ca 2000 nya bostäder. Länsstyrelsen anser att kommunen bör förhålla sig till detta i
större omfattning än vad som nu är fallet, exempelvis när det gäller stadsbilden sett från
centrum och dagvattenhanteringen.
För närvarande arbetar kommunen med att ta fram en utvecklingsplan/fördjupad
översiktsplan för centrum. I de fall en del slutsatser redan har kunnat dras i detta arbete
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

971 86 Luleå

Stationsgatan 5

010-225 50 00

TELEFAX

E-POST

INTERNET

norrbotten@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/norrbotten
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så kan kommunen överväga att arbeta in dessa i planprogrammet. Särskilt med tanke på
den planerade bebyggelseutveckling i centrum och hur den kan komma att påverka
utvecklingen i Skutviken.
Riksintressen

Programområdet berör områden av riksintresse för kommunikation, friluftsliv och
totalförsvaret enligt 3 kap miljöbalken och område av riksintresse för natur- och
kulturvärden enligt 4 kap miljöbalken. Såsom programförslaget nu är utformat så
behöver kommunen i kommande detaljplaner särskilt beakta riksintresset för
kommunikation. Det behöver exempelvis gå att utläsa konsekvenserna av eventuella
nya anslutningar till Bodenvägen och på planerad järnväg, Norrbotniabanan så att det är
möjligt att bedöma huruvida riksintresset kan tillgodoses eller ej.
Kommunen kan även vidareutveckla avsnittet om riksintressen med text som beskriver
vilka värden/funktioner som ligger till grund för utpekandet av de berörda riksintressena
samt tydliggöra att området berör riksintresse för natur- och kulturmiljö enligt 4 kap
miljöbalken och inte riksintresse för naturvård enligt 3 kap.
Miljökvalitetsnormer

Länsstyrelsen saknar ett resonemang om hur kommunen avser att följa
miljökvalitetsnormerna och då i första hand miljökvalitetsnormerna för vatten. Enligt 2
kap 10 § plan- och bygglagen ska miljökvalitetsnormerna följas vid planläggning.
Kommunen kan exempelvis redovisa vilken vattenförekomst enligt vattendirektivet som
är berörd av planprogrammet, vilken status den berörda vattenförekomsten har samt
identifiera potentiella hot som kan påverka berörd vattenförekomster, till exempel
markföroreningar.
Strandskydd

I kommande detaljplaner behöver kommunen hantera området med strandskydd. Precis
som kommunen också uppmärksammat så återinträder strandskyddet när en detaljplan
ersätts av en ny. Det innebär att kommunen i kommande detaljplanehandlingar behöver
redovisa vilka särskilda skäl (7 kap 18 c § miljöbalken) som föreligger för upphävandet
och varför intresset av att ta området i anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset (4
kap 17 § plan- och bygglagen).
Förorenad mark

Länsstyrelsen notera att kommunen har för avsikt att för kommande detaljplaner ta fram
en utredning gällande förekomsten av markföroreningar. I samband med detta så bör
kommunen, med hänsyn till planerad markanvändning, göra en riskbedömning med
utgångpunkt i Naturvårdsverkets vägledningsmaterial för förorenade områden. Vid
behov så ska efterbehandling ske. Kommunen kan även beakta att det inte är lämpligt
att förändra spridningsförutsättningarna eller försvåra framtida efterbehandling till
exempel genom att utfyllnad.
Miljökvalitetsmålen

Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att uppnå
miljökvalitetsmålen och kommunen spelar här en viktig roll. Plan- och bygglagen är
direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 kap 2 §. Kommunen kan därför med fördel
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tillföra planprogrammet ett avsnitt som på en övergripande nivå belyser frågan. En
utgångspunkt kan vara bedömningen av miljökvalitetsmålen som gjort i
översiktsplanen.
Anpassning till förändrat klimat

Länsstyrelsen anser att kommunen har tagit sig an problemet med klimatförändringarna
konsekvenser på ett bra sätt. Av planprogrammet kan förstås att det finns en konflikt
mellan att å ena sidan behöva hårdgöra mark för att minska risken för utlakning och å
andra sidan att tillskapa förutsättningar för hållbar dagvattenavledning. Frågan behöver
därför hanteras särskilt i kommande detaljplanearbeten, om möjligt redan i detta skede
genom att en tydlig riktlinje för klimatanpassad och hållbar dagvattenavledning
formuleras.
Samråd
Samråd har skett med Länsstyrelsens enheter för miljöskydd samt social hållbarhet och
samhällsskydd.
De som deltagit i yttrandet
Beslut till yttrandet har fattats av enhetschef Patrik Wallgren med planarkitekt Agneta
Laitila som föredragande.

