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Luleå kommun planerar att bygga en ny infrastruktur för vatten- och
avloppsledningar i staden. Detta gestaltningsprogram omfattar den
del av länken som benämns etapp 4C. VA-ledningen kommer att
anläggas i skogsområdet mellan bebyggelsen på Mjölkudden och
stranden, från korsningen Bodenvägen/Mjölkuddsvägen och fram
till piren och sandstranden nedanför Ankarvägen. Söder om planerad
dragning för VA-ledningen har kommunen långt gångna planer på en
ny vattennära stadsdel, Munkeberg Strand.
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I gestaltningsprogrammet beskrivs landskapets möjligheter och begränsningar i samband med byggandet av VA-ledningen. Befintliga
natur-och kulturvärden inventeras liksom områdets funktioner och
gällande planer.
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LANDSKAPSANALYS
Historia

Landskapet

Mjölkuddsstranden nyttjades länge som betesmark för kor. De låglänta strandängarna gödslades kontinuerligt under högvattenperioder.
Ängens flora var rik och beroende av den skötsel som mulen och lien
stod för.

Strandområden längs Mjölkudden och Notviken är ett sammanhängande stråk med tydliga ekologiska kvaliteter. Det aktuella området är
en del av detta.
”Den flacka stranden närmast Mjölkuddsbanken, Munkeberg strand,
utgör den mest intressanta delen med en tydlig vegetationszonering
ner mot vattnet. Inslaget av gamla tallar ger både karaktär och ekologiska värden. Stengärdesgårdar, pirar och bryggor har ett kulturhistoriskt värde och ger samtidigt karakär åt området. ” Text hämtad från
Grönstrukturplan för Luleå, 2011.
Munkeberg strand är en viktig värdekärna i tätortens grönstruktur
och tjänar som ett refugium (tillflyktsort) för arternas spridning i det
övriga landskapet. Det rika fågellivet är knutet främst till det öppna
våtmarkesområdet och grundområden utanför detta. Exv. har grågås,
gräsand, bläsand, storskrake, dvärgmås, fiskmås, fisktärna, silvertärna
och storspov observerats. Busksnår och strandskog fungerar som
skydd och häckningsplats för exv. rödvingetrast och lövsångare.

När betesdriften upphörde i och med att Mjölkudden exploaterades
för bostäder på 60-talet, vandrade sly, buskar, högvuxna örter och
bredbladiga gräs in. Stora vida gamla tallar, granar och björkar finns
kvar från tiden när stranden var mer öppen. Sly och buskvegetation
har så småningom övergått till ungskog. Idag röjer kommunen kontinuerligt bort sly längs strandavsnitt för mer ljus och utsikt mot vatten.
Strandzonen i det aktuella området är dock relativt opåverkad av
röjningar och lövbården närmast vattnet är tät.
De många stenmurarna längs stranden är lämningar från det gamla
jordbrukslandskapet, liksom de många stenpirarna och bryggorna.
Flera av bryggorna på pirar har använts som ångbåtsbryggor och som
nu p.g.a. landhöjingen delvis ligger på land. 6 st av dessa klassas som
fornlämningar. Stenpiren vid sandstranden, den s.k. ”Körbergs brygga”
är en f.d. ångbåtsbrygga och omfattas av detta program.

”Körbergs brygga”, Norrbottens Museum. Bilden är från 1978.
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Området som gestaltningsprogrammet omfattar präglas av skog. I högre partier ger gamla tallar en tydlig karaktär, närmare vattnet björk
och enstaka granar och vid stranden en tät lövbård av gråal, björk och
viden. Öppna äng-och gräsytor finns i anslutning till trädgårdar samt
vid den gamla stenpiren och badstranden. Mot öster, närmare Mjölkuddsbanken, är marken i det närmaste plan, låglänt och fuktig. I den

”Körbergs brygga”, Norrbottens Museum. Bilden är från 1978.

övre västra delen är inslaget av gammal högrest tallskog stort, vilka
ger karaktär här liksom åt hela Mjölkuddsstranden. Markerna ligger
högre och är torrare.
Stranden är sank och svårtillgänglig. Bården av löv närmast vattnet
hindrar utsikt över vatten och vy över staden. Tack vare kommunens
gallringar i barr - och lövskogen kan staden och vattnet anas vintertid.
Från sandstranden ges vackra utblickar över staden och vattnet.
Skogsområdet kan betecknas som tätortsnära natur; en vardagsnatur
som är tillgänglig för många männsikor. Området fungerar framförallt som ett grönstråk för cykling, hundrastning och promenader. En
skyltad cykel-och gångväg löper från Mjölkuddsvägen i öster, genom
skogen och fram till piren och badstranden i Ankarvägens förlängning. Gång-och cykelvägen fortsätter västerut till Notviken, Karlsvik,
Storheden, Gammelstad m. fl.
Gång-och cykelvägen korsas på flera ställen av stigar, som löper från
villorna ned till vattnet. Stigarna används framförallt till för att köra ut
trädgårdsavfall på.
Stenpiren med bryggan och sandstranden är den enda ”platsen” och
målpunkten längs sträckan. Sly närmast vattnet begränsar utsikten
och badstranden. Trädäcket är gammalt och trasigt.
Landskapets karaktärer redovisas här i bild och på nästa uppslag som
analys på ortofotokarta. Fotopunkter se ortofotokarta.

Bild 1. Gammal tallskog ger karaktär längs Mjölkuddsstranden

Bild 2. Den gamla tallskogen ovanför sandstranden

Bild 3. Gallrad blandskog

Bild 4. Gallrad björkskog innanför den täta lövkappan vid stranden

Bild 5. Öppna äng-och gräsytor vid bebyggelse

Bild 6. Stenpir med träbrygga

Bild 7. Sandstranden
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Bild 8. Analys och inventering, skala 1:2000
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		Utsikt
		

Fotopunkt (bild 1-7 från föregående uppslag)

Sammanfattning Landskapsanalys
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Värden att bevara och utveckla
Det studerade området är en del av det sammanhängande och mycket
värdefulla grönstråket vid vattnet som sträcker sig från Mjölkuddsbanken i öster och fram till E4:an i väster.

gen

Notviken

Storheden

E4

Skogsområdet är med sina små gläntor och stigar ett gott exempel på
tätorts-och vardagsnatur. Skogen är lättillgänglig och mycket värdefull för många människor; de som bor här, de som rör sig igenom till
fots eller på cykel och en och annan fågelskådare. Känslan av att ”vara
i skogen” infinner sig ganska snart när man vandrar längs gång-och
cykelvägen in från Mjölkuddsvägen. De gamla tallarna ger karaktär.
Skogsområdets omfattning, blandningen av torra och fuktiga delar,
växtlighetens variation i arter och ålder samt den grunda stranden
bidrar till en komplexitet som bl.a. visar sig i ett rikt fågelliv. De öppna
gräs-och ängsytorna i anslutning till gång-och cykelvägen är värdefulla som ljusinsläpp och för närboende som ytor för lek och spel.

Karlshäll

Mjölkudden

Studerat område

Karlsvik

Sandstranden och stenpiren är en attraktiv plats och målpunkt sommar som vinter. Härifrån utgår den plogade isbanan, som väsentligt
kortar promenadavståndet till staden och kopplar Mjölkudden till den
sammanhängande isbanan runt stadshalvön. Härifrån ges en vacker
vy över staden.

Norra Hamnfjärden

Gulzauudden

Mjölkuddsstranden är en viktig vy från staden, för trafikanter på
Mjölkuddsbanken och för de som är ute på vattnet eller isen. Mjölkuddens ansikte mot staden präglas av naturmark. Bebyggelsen är väl
dold, vilket gäller för hela Mjölkudds- och Notviksstranden, förutom
längst i väster, där Notviksverkstadens tegelbyggnader framträder
tydligt, likt ett landmärke.

Södra Hamnfjärden

Brister att åtgärda
Gång-och cykelvägen är i vissa delar smal och låglänt. Belysning liksom skyltning/hänvisning saknas helt. Gång-och cykelvägens standard är låg.

Luleå centrum

Bergnäset
800 m

Bild 9. Det aktuella området, rödmarkerat, i sitt sammanhang i staden .

Utblickar över vatten och stad är ytterst begränsade; endast från sandstranden och från enstaka platser längs den sanka stranden där stigar
från bebyggelsen mynnar. Öster om sandstranden stängs utblickar av
den täta lövbården, vilken också begränsar sandens utbredning.
Stenpiren med träbryggan är förfallen och behöver rustas.
Körbergs brygga

Bild 10. Vy mot Mjölkudden Gulzauudden, Fagerlinsvägen.

Körbergs brygga

Bild 11. Vy mot Mjölkudden från Norrbottensteatern
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Bild 12. Östra Länken 4C, omfattning VA-ledning

VA-ledning Östra Länken etapp 4C
Anläggandet av den nya VA-ledningen genom skogsområdet är omfattande. Ledningsgatan som krävs för att genomföra byggnationen är 30
meter bred. I denna gata, se karta, måste all skog avverkas.
För skötsel och tillsyn av ledningarna krävs en serviceväg i stenmjöl
med körbar bredd 3,5 meter/synlig bredd 2,5 meter, vilken placeras på
ledningen.
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Ny stadsdel Munkebergs Strand
Strax öster om sandstranden byggs en pumpstation. Övrig tillhörande
utrustning som bräddkammare, rör för luftning, ledning för nödutlopp och bräddning kommer att förläggas i anslutning till pumpstationen, strax väster om Körbergs brygga. Ledningar nedschaktas. Hur
långt ut i fjärden, som nödutloppet hamnar, ska klargöras i en utredning om befintliga strömningsrörelser.

En ny stadsdel, Munkeberg Strand, planeras söder om ledningsstråket,
se karta. Bebyggelsens karaktär är stadsmässig med en större täthet
och höjd än övrig befintlig bebyggelse. Stranden är utfylld och vattenkanterna är till viss del utformade som kajer. Framtagande av detaljplaneprogram för Munkeberg strand pågår och utgör, i viss mån, en
förutsättning i gestaltningsprogrammet.

En ny transformatorstation planeras ligga i anslutning till servicevägen, ungefärligt läge se karta.

Stadsdelen kommer att anslutas till den nya VA-ledningen.
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Bild 13. Gestaltningsförslag - illustration i plan, skala 1: 2000

Gestaltningsförslag
Gestaltningsmål

Förslaget

Kvaliteter som skogsområdet/grönstråket har idag ska prägla det nya
grönstråket dvs lättillgänglig natur/park, gångväg igenom, fågelsång,
lugn och ro, naturkänsla, bad och strand. Karaktären ska vara ”skogsoch naturparkens med inslag av öppna ängsytor.

Byggandet av VA-ledningen innebär att ett 30 meter brett stråk i
skogen, söder om befinlig bebyggelse, måste avverkas. Den gamla
tallskogen nära badstranden, som ger karaktär åt hela Mjölkudds-och
Notviksstranden, sparas i möjligaste mån. Schaktarbeten utförs i anslutning till tallarna med hjälp av så kallad spontlåda, vilket möjliggör
en smalare ledningsgrav.

Dungar av björkskog nedanför villorna på Segelvägen och radhusen
längst borta i öster sparas.
En ny skog planteras i stället för den skog som avverkas; en ljusare och
mer genomsiktlig skog - en skog av björk. Öppningar lämnas mellan
planterade ytor för kontakt med vatten och den planerade bebyggelsen, Munkebergs Strand.
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Det nya skogsstråkets marknivåer följer befintliga marknivåer. Lågpunkter, som bildas p.g.a. den nya vägen dräneras med diken och/eller
ledningar. De nya skogytorna kommer att ligga i samma höjdförhållande till befintlig bebyggelse som befintlig skogsmark gör idag och
lägre än planerad bebyggelse.

Ledningsgata
30 meter bred

g
gvä
gån

Gångstråkets läge ändras. Vägen följer VA-ledningens linje och kommer även att fungera som en serviceväg för drift-och underhåll av
ledningen. I öster börjar gång-och cykelstråket i korsningen mellan
Bodenvägen och Mjölkuddsvägen, vilket passar bra med befintligt
gång-och cykelvägsnät. Platsen synliggörs och skyltas. Vägens standard höjs något men den ska fortfarande ha kvar dagens karaktär, en
grusväg som är underordnad och anpassad till sin omgivning. Vägen
förses med sittbänkar på några platser. Vägen beläggs med stenmjöl,
har 3,5 meter körbar bredd och 2,5 meter synlig bredd. Diken görs
grunda.
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Platsen vid stenpiren och badstranden utvecklas till en mötes-och
samlingsplats i området. I denna miljö inordnas även den nya pumpstationen. En beskrivning av platsen vid piren och pumstation följer
på nästa uppslag.

Nyplanterad björkskog
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Illustrationen visar ledningsstråkets utformning; en växling mellan
öppna ängsytor och skogsplanterade ytor. Det gamla tallbeståndet
nedanför Ankarvägen bevaras liksom dungar av lövskog nära villorna
på Segelvägen.
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sandstrand

Körbergs brygga renoveras

Bild 14. ILLUSTRATION 1 -Ledningsgata med nyplanterad björkskog

Illustrationen visar hur den planterade björkskogen i ledningsstråket/
grönstråkets kan utvecklas över tid. Den planerade stadsdelen Munkeberg strand antyds.
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Illustration visar ett tänkt utseende ca 10-15 år efter plantering. Ungbjörkskogen har röjts. Björkskogen består nu av glesställd björkskog,
dungar och grupper av björk. Andelen ängsytor har ökat. En genomsiktlig och ljus skog med öppna ängsytor har skapats, som ger möjlighet till aktivitet och kontakt med stranden och den nya stadsdelen.
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Bild 16. Förebild - en ljus och öppen bjrökskog
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Bild 15. ILLUSTRATION 2- Ledningsgata/parkstråk ca 10-15 år efter plantering
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STRANDPROMENAD
I TRÄ

Platsen vid piren och pumpstationen
Piren, Körbergs brygga, och sandstranden är en målpunkt
idag; sommartid för sol och bad och vintertid för att
komma ut på isen och nå isbanan runt stadshalvön. I denna
miljö lokaliseras den nya pumstationen som ingår i etappen, strax öster om sandstranden.
Pumpstation
Pumpstationen blir en del av miljön vid piren och sandstranden, vilket ställer höga krav på utformningen av
byggnaden. I samarbete med Arkitektkontoret a och d
Arkitekter har ett förslag till läge och utformning för pumstationen tagits fram.
Pumpstationen placeras nära stranden, ca 100 meter från
närmaste bostadshus och ca 60 meter öster om Körbergs
brygga.

Bild 17. Vy mot pumpstationen. Fotomontage, a och d Arkitekter

Pumpstationen är ca 6,5 - 7 meter hög och ligger ca 2 meter
över strandens nivå. Den placeras på ett tillräckligt avstånd
från vattnet så att utrymme finns för en gångväg/strandpromenad. Höjdskillnaderna mellan gångvägen och pumstationen tas upp i form av slänter och terrasser; trädäck
på betongmurar, se bilder. Trädäcken vänder sig mot solen,
mot söder och väster, och kan bli populära målpunkter
under stora delar av året. Trädäcken ljussätts.

Bild 18. Vy från stranden mot pumpstationens solbänkar. Fotomontage.

Strandpromenaden nedanför pumpstationen är i trä och
betong, 2,5 meter bred. Trädäcket ligger på nivån ca + 1,3
möh dvs ovanför medelhögvattenytan. Betongkanten mot
sandstranden är ca 40 cm hög, dvs samma höjdskillnad
som mellan solterrassens två steg.
Pumpstationen inramas åt norr och öster av planterad
björkskog.
Anläggning för nödutlopp, bräddning och luftning av ledningar byggs väster om Körbergs brygga. Den synliga delen
av denna anläggning förädlas med ett trädäck och kan likt
pumstationens solbänkar fungera som målpunkt, en plats
för fika och solbad.
Bild 20. Vy från Körbergs brygga, landfästet, mot nödutlopp/soldäck. Fotomontage.

DÄVERTEN 8

Bild 19. Vy från Körbergs brygga mot pumpstationen. Fotomontage.
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Pumpstationen i landskapet

Läge pumpstation

Pumpstationen kommer genom sin framträdande placering att vara
synlig från många platser i staden som tex från Norra Hamn, Kulturens Hus och Karlsviks camping, se bild 22. Vintertid kommer den
dessutom att kunna upplevas på nära håll, från isbanan. Från villorna
på Ankarvägen döljs den av befintliga bevarade tallar. Platsen ställer
höga krav på byggnadens exteriör och utformning.
a och d Arkitekters förslag innebär att byggnaden har en kvadratisk
form, att en eller flera fasader genomförs i perforerad plåt med bilder
som har en koppling till den specifika platsen. I mörker ser byggnaden ut som en lysande kub som kontrasterar mot björkarna. I dagsljus
upplevs fasaderna som svartvita fotografier.

Bild 21. Pumpstationens läge, vy från Norrbottensteatern
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Bild 22. Bilden visar från vilka stränder pumpstationen kan ses, markerade med röd färg.
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Luleå Centrum

Körbergs brygga
Redan för 35 år sedan var Körbergs brygga i behov av upprustning
och Norrbottens Museum tog då fram ett förslag till restaurering och
rekonstruktion, vilket aldrig genomfördes. Idag är bryggan och miljön
som helhet i stort behov av upprustning.
Stenpiren restaureras. Utfallna stenar ordnas och en ny träbrygga
byggs, som är ca 2 meter bred. Bryggan förses med avåkningsplanka
på ömse sidor. Bryggan ska vara tillgänglig för alla. Bryggans ramp på
land utformas med en byggd sida likt en mur i trä, vilken ljussätts, se
förebild från Sjöviksparken i Stockholm (Torbjörn Andersson Sweco
Architects), bild 24-25. Den ljussatta trämuren blir ett landmärke
längs stranden.
Bild 23. Nuläge - Körbergs brygga och sandstranden

Bryggan avses i första hand vara ett utflyktsmål, en plats för solbad,
fika och rekreation, inte en plats där båtar kan lägga till.
Sandstranden
Sandstranden utökas i bredd och längd, fram till strax öster om
pumpstationen. Sanden rensas från gräs och bråte. Den täta slybården
närmast vattnet tas bort. En strandpromenad i trä anläggs längs stranden, nedanför pumpstationen. Strandpromenaden kopplar samman
soldäck, stenpirens landfäste och pumpstationens solbänkar. Promenaden planeras fortsätta till den nya stadsdelen Munkeberg Strand.
Åt norr inramas platsen av en planterad björkdunge. Mellan sandstranden och björkarna - öppna gräsytor för lek och spel. En lekplats
föreslås på sandstranden som har en karaktär likt förebilden, bild 26.

Bild 24. Förebild - Sjövikstorget Stockholm (T. Andersson
SWECO)

Bild 25. Förebild - Ljussättning Sjövikstorget Stockholm

Platsen har goda förutsättningar att utvecklas och bli en attraktiv
målpunkt och mötesplats för boende och förbipasserande, under hela
året.

Bild 26. Förebild - Lek på stranden.
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