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LULEÅ KOMMUN INFORMATION 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2016-04-13

 
2016/531-3.1.1.1

Sofia Riström

Information om arbetet med utvecklingsplanerna
Ärendenr 2016/531-3.1.1.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret ger en lägesrapport om arbetet med de tre 
utvecklingsplanerna: Centrum, Hertsön/Lerbäcken och Råneå med omland. 
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2016-03-16

 
2015/1447-05

Sofia Riström

Upphandling av ramavtal - tekniska konsulttjänster
Ärendenr 2015/1447-05

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att. 

Sammanfattning av ärendet
Ekonomikontoret föredrar ärendet på sammanträdet. 
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2016-03-18

 
2016/382-2.5.1.1

Sofia Riström

Ramavtal tekniska konsulttjänster del 2 2016
Ärendenr 2016/382-2.5.1.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att. 

Sammanfattning av ärendet
Ekonomikontoret föredrar ärendet på sammanträdet. 
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§ 64

Motion om enhetlig utformning av cykelbanor
Ärendenr 2015/1971-008

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen, med avsikten att intentionerna i motionen avseende enhetlig 
utformning av gång- och cykelvägar ska inkluderas i Luleå kommuns 
cykelplan vid kommande revidering och vara baserad på nationella 
kunskaper och erfarenheter.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-23, § 251, att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har sedan remitterat 
motionen till stadsbyggnadsnämnden.

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att stadsbyggnadsnämnden föreslår 
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Arbetsutskottet föreslår att nämnden rekommenderar kommunfullmäktige att 
avslå motionen, med avsikten att intentionerna i motionen avseende enhetlig 
utformning av gång- och cykelvägar ska inkluderas i Luleå kommuns 
cykelplan vid kommande revidering och vara baserad på nationella 
kunskaper och erfarenheter.

Miljöpartiet föreslår i en motion till kommunfullmäktige att kommunen följer 
riktlinjerna i GCM-handboken vid projektering, byggnation och 
ombyggnation av cykelbanor och gång- och cykelvägar.

GCM-handboken togs fram 2010 av SKL och Trafikverket och innehållet 
baserades på gällande och kommande lagstiftning samt råd och riktlinjer 
inom området. Syftet med handboken är att vara ett stöd vid planering, 
projektering och drift och underhåll av gång-, cykel- och 
mopedinfrastrukturen. Handboken är tänkt som ett komplement till de 
övergripande handböckerna TRAST och VGU och visar mer av 
principlösningar än exakta mått. Sedan GCM-handboken togs fram har till 
exempel cykelöverfarter och cykelpassager fått ny betydelse och förslag på 
hur dessa ska utformas saknas i handboken.
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Hur en ny gång- och cykelväg utformas påverkas av många faktorer. Vårt mål 
är att en friliggande gång- och cykelväg ska vara minst tre meter bred medan 
en kantstensbunden ska vara minst tre och en halv meter bred. Där det är 
lämpligt har vi de senaste åren byggt genomgående cykelvägar för att ge 
cyklisterna företräde framför biltrafiken i gatukorsningar. Detta är dock inte 
möjligt att uppnå överallt då de nya gång- och cykelvägarna oftast ska passas 
in i en redan byggd miljö. 

Faktorer som påverkar gång- och cykelvägens utformning är till exempel hur 
brett vägområdet är, om det kör busstrafik längs gatan, om det ska finnas 
parkeringsplatser längs gatan och att det vi bygger ska vara möjligt att drifta 
bra under både barmarksmånaderna och på vintern. 

Enligt kommunens översiktsplan ska vi arbeta för att cykelvägarna ska ha en 
utformning som gör det enkelt att förstå att de är just cykelvägar, att det ska 
vara enkelt att hitta längs dem och att de ska vara säkra. I cykelplanen har 
dessa principer brutits ner i aktiviteter och åtgärder som ska genomföras de 
närmsta åren. Bland dessa aktiviteter finns att kommunen ska ta fram 
riktlinjer och standarder för cykelvägarna. När vi gör detta är det lämpligt att 
dessa utgår från de nationella riktlinjer och råd som finns i bland annat 
TRAST, VGU och GCM-handboken men att vi även tar hänsyn till ny 
lagstiftning som tillkommit och att riktlinjerna anpassas till de förutsättningar 
som finns i Luleå.

Sammanträdet
Markus Aarflot (MP) och ordförande föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till arbetsutskottets 
förslag och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-02-24
Motion (bilaga)
Luleå kommuns översiktsplan
Luleå kommuns cykelplan
GCM-handboken

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 66

Medborgarförslag om översyn av vägnätet Södra 
Sunderbyn
Ärendenr 2015/1063-008

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår 
medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-27, § 106, att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen 
har sedan remitterat förslaget till stadsbyggnadsnämnden.

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden rekommendera 
kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.

Arbetsutskottet föreslår bifall till förvaltningens förslag.

Alf Lundqvist föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ser över vägnätet 
inom Södra Sunderbyn, främst inom gamla bykärnan. Förslagsställaren menar 
att byn har genomgått en stark expansion men standarden på vägarna har inte 
uppdaterats i motsvarande omfattning. Många fastigheter har sina utfarter 
direkt ut på genomfartsvägar, vilket äventyrar trafiksäkerheten. Även gång- 
och cykelvägnätet bör ses över så att ett större område täcks.
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En stor del av gatunätet i bykärnan är av äldre datum. Här finns många smala 
slingrande gator med smala vägområden och bostadshus tätt inpå gatan vilket 
försvårar möjligheten till förändringar av gatorna. Hastighetsgränsen är 30 
km/h förutom längs Kläppenskolevägen som är begränsad till 50 km/h. Luleå 
kommun är väghållare för i stort sett hela vägnätet i bykärnan förutom 
Innimarksvägen som är en enskild väg men snöröjs av kommunen. Den är 
grusad och mycket smal. Innimarksvägen utgör en del av vårt huvudstråk för 
gång-/cykeltrafik mot Sunderby sjukhus. 

Sunderbyvägen och Kläppenskolevägen utgör uppsamlingsgator för områdets 
biltrafik. Bägge dessa vägar ansluter till väg 97 och via Kläppenskolevägen 
kan man även nå Sunderby sjukhus. Kläppenskolevägen har god vägstandard 
med 7 meter bred körbana för biltrafik och en 3,5 meter bred gång-/cykelbana. 
Vägområdet är också tillräckligt brett till skillnad från Sunderbyvägen där 
vägområdet i hög grad är detsamma som befintlig körbana som i sin tur är 6 
meter bred på stor del av sträckan. Det finns ett stort antal direktutfarter mot 
Sunderbyvägen.

Under de senaste fem åren har 15 trafikolyckor med personskada 
inrapporterats på vägnätet inom bykärnan. Av dessa var 13 singelolyckor med 
en fotgängare eller en cyklist iblandad, 1 singelolycka med personbil och 1 
upphinnande olycka med motorfordon. Ingen utav olyckorna innebar 
allvarliga skador.
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Önskemål har tidigare kommit till kommunen om att minska biltrafiken på 
Innimarksvägen. Vid detta tillfälle föreslogs att Innimarksvägen skulle stängas 
för genomfartstrafik men de boende längs vägen ville ha kvar möjligheten att 
både köra ut mot Kläppenskolevägen och Sunderbyvägen. Ett annat alternativ 
som dryftades var att skapa en ny bilväg längs cykelvägar genom 
intilliggande villaområdet, något som inte boende i villaområdet ville ha.

Kommunen ser inte att det är nödvändigt med ytterligare möjlighet att köra 
bil tvärs genom det område som innesluts av Sunderbyvägen, 
Kläppenskolevägen och väg 97. I bostadsområdet Hammaren har biltrafiken 
längre ”omvägar” än vad man har i bykärnan. Till exempel från korsningen 
Såningsvägen - Jöns Davids väg på norra sidan av bykärnan till 
Kråkbergsskolan på södra sidan är avståndet för biltrafik längs befintliga 
uppsamlingsgator ca 1 800 meter och via väg 97 ca 1 600 meter. Den som går 
eller cyklar har en färdväg på ca 750 meter mellan Såningsvägen och 
Kråkbergsskolan. Den tättbebyggda bykärnan inryms i en cirkel med 700 
meters radie. Man har i princip gångavstånd till allt.

Biltrafikens hastighet och antal påverkar behovet av separering av gång-
/cykeltrafik från biltrafik. Sunderbyvägen skulle vara aktuell för separat 
gång-/cykelväg genom bykärnan om inte kommunens vägområde var för 
smalt.

I dagsläget ser inte Stadsbyggnadsförvaltningen något behov av att ytterligare 
utreda trafiksituationen i Södra Sunderbyns bykärna. Det kan dock bli aktuellt 
med en sådan översyn i framtiden, i takt med att Sunderbyn växer och 
utvecklas.

Sammanträdet
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till förvaltningens förslag 
och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-03-02
Medborgarförslag från Alf Lundqvist (bilaga)
STRADA olycksdata

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 72

Köavgift - Kommunal bostadsförmedling
Ärendenr 2015/1848-20

Stadsbyggnadsnämndens beslut
stadsbyggnadsnämnden rekommendera komunfullmäktige besluta att

1. att fastställa en årlig köavgift till 250 kronor (inkl moms)

2. delegera till stadbyggnadsnämnden att besluta om reglering av köavgiften 
enligt konsumentprisindex, KPI.

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden rekommendera 
komunfullmäktige besluta att

1. att fastställa en årlig köavgift till 250 kronor (inkl moms)

2. delegera till stadbyggnadsnämnden att besluta om reglering av köavgiften 
enligt konsumentprisindex, KPI.

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2015-12-14, § 275 har 
stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en kommunal 
bostadsförmedling. Utgångspunkten är att bostadsförmedlingen ska vara 
bemannad och kunna finaniseras genom egna intäkter.

Enligt Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar kan en 
köavgiften tas ut med stöd av 8 §. Där står att en kommunal 
bostadsförmedling som förmedlar lägenheter i turordning efter kötid får, 
utöver sådan förmedlingsersättning som får tas ut vid yrkesmässig 
bostadsförmedling, ta ut en avgift för rätten att stå i kö (köavgift) av den 
hyressökande. Det står också att köavgiften får tas ut för högst ett år i taget 
och att kommunen får bestämma avgiften och grunderna för hur den ska tas 
ut.

Stadsbyggnadsnämnden föreslår en indexuppräknad årlig köavgift på 250 
kronor (inkl moms) och att den tas ut av hyressökande. Den föreslagna 
avgiftsnivån baseras på en grov uppskattning att kön består av 25 000 -35 000 
personer och att det ger intäkter mellan 5 000 0000- 7 000 000 kronor (exkl 
moms) som ska gå till att finansiera den kommunala bostadsförmedlingens 
verksamhet.
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Sammanträdet
Avdelningschef för Lednings & Verksamhetsstöd föredrar ärendet.

Ulrika Lundberg (V) föreslår att under punkt 1 ska – ingen köavgift tas ut för 
ungdomar under 20 år – läggas till och bifall till punkt 2 i förvaltningens förslag. 

Peter Bergström (M) föreslår att ärendet återremitteras tills fler detaljer är 
klara.

Ordförande föreslår avslag till återremiss av ärendet.

Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller behandlas idag och 
finner att nämnden beslutar behandla ärendet idag. 

Peter Bergström (M) och Bo Larsson (M) föreslår avslag till förvaltningens 
förslag.

Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till förvaltningens förslag 
och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget.

Därefter frågar ordförande om nämndens ställningstagande till tilläggsförslag 
från Ulrika Lundberg (V) och finner att nämnden avslår förslaget.

Peter Bergström (M), Bo Larsson (M), Ulrika Lundberg (V) och Mathias 
Karvonen (V) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-02-01

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 71

Kommunal bostadsförmedling
Ärendenr 2015/1848-20

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden beslutar följande upplägg avseende kommunal 
bostadsförmedling

1. en digitaliserad bostadsförmedling används, där lediga objekt visas och 
kan bokas samt att viss manuell handläggning sker för att matcha 
hyresgäst mot hyresvärd, 

2. den juridiska avtalsprocessen samt visning av objekt hanteras av resp. 
hyresvärd,

3. att de som idag står i en bostadskö, hos en hyresvärd i Luleå som lämnat in 
objekt till förmedling, får ta med sig sin kötid till den nya kommunala 
bostadskön om de anmält sig till den nya kön och erlägger köavgift inom 
viss angiven tid, 

4. att den kommunala bostadsförmedlingen startar den 1 oktober 2016. 
Kommunfullmäktige beslutar 2015-12-14 § 275 att uppdra till 
stadsbyggnadsnämnden att organisera och förvalta en kommunal 
bostadsförmedling.

5. Principerna för kommunal bostadsförmedling ska behandlas i nämnden 
innan förmedlingen startas upp.

Reservation
Viveka Nordlund (L) reserverar sig mot samtliga punkter i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta följande 
upplägg avseende kommunal bostadsförmedling

1. en digitaliserad bostadsförmedling används, där lediga objekt visas och 
kan bokas samt att viss manuell handläggning sker för att matcha 
hyresgäst mot hyresvärd, 

2. den juridiska avtalsprocessen samt visning av objekt hanteras av resp. 
hyresvärd,

3. full kostnadstäckning sker genom avgifter. En årlig indexuppräknad 
köavgift tas ut av hyressökande,
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4. att de som idag står i en bostadskö får ta med sig sin kötid till den nya 
kommunala bostadskön om de anmäla sig till den nya kön och erlägger 
köavgift inom viss angiven tid, 

5. att den kommunala bostadsförmedlingen startar den 1 oktober 2016. 
Kommunfullmäktige beslutar 2015-12-14 § 275 att uppdra till 
stadsbyggnadsnämnden att organisera och förvalta en kommunal 
bostadsförmedling.

Arbetsutskottet beslutade att skjuta ställningstagande i ärendet till nämndens 
sammanträde 2016-03-31.

Utredningen har bland annat innefattat intervjuer med representanter för 
bostadsförmedlingen i det kommunala bostadsbolaget Lulebo AB, med de 
som arbetar med uppstarten av Uppsala bostadsförmedling, med 
representanter för Bo Syd samt de som internt på förvaltningen arbetar med 
bostadsförmedling. 

Med de förutsättningar kommunfullmäktige beslutade om har ett förslag 
arbetats fram. 

En kartläggning av vilka arbetsuppgifter som ingår i en kommunal 
bostadsförmedling har gjorts. I intervjuerna har följande delmoment lyfts 
fram: Objektshantering, matchning, visning, avtalstecknande samt 
support/service som ges till dem som har frågor kopplat till förmedling av 
lediga objekt, frågor om bostadsområden eller rena handhavandefrågor 
kopplat till den digitala tjänsten samt service till hyresvärdar mm.

I matchningsmomentet ingår att granska ansökningar och handlingar utifrån 
de kriterier som respektive hyresvärd har. Kriterierna kan variera mellan 
hyresvärdarna men de ska vara så tydliga att hyressökande själva förstår om 
de uppfyller dem eller inte. Matchningsprocessen ska vara så transperent, 
enkel och smidig som möjligt på webben.

Den kommunala bostadsförmedlingen föreslås hantera alla delmoment utom 
momenten visning och att teckna avtal. De momenten hanteras av respektive 
hyresvärd.  

Förmedling av bostäder för kommunal verksamhet såsom bostäder för äldre 
eller bostäder för personer som står utanför bostadsmarknaden föreslås inte 
hanteras av den kommunala bostadsförmedlingen.

16



LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2016-03-31

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Kommunfullmäktige har beslutat att den kommunala bostadsförmedlingen 
ska vara självfinansierad. Tidigare utredning visar att de kommuner som har 
en kommunal bostadsförmedling finansierar verksamheten med en årlig 
köavgift och i vissa fall även med en förmedlingsavgift som tas ut av den som 
erhåller en bostad. Kommunens jurister har studerat gällande lagstiftning och 
funnit att det inte finns något stöd i att kunna ta betalt av hyresvärdarna för 
förmedlingstjänsten. 

Enligt Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar kan en 
köavgiften tas ut med stöd av 8 §. Där står att en kommunal 
bostadsförmedling som förmedlar lägenheter i turordning efter kötid får, 
utöver sådan förmedlingsersättning som får tas ut vid yrkesmässig 
bostadsförmedling, ta ut en avgift för rätten att stå i kö (köavgift) av den 
hyressökande. Det står också att köavgiften får tas ut för högst ett år i taget 
och att kommunen får bestämma avgiften och grunderna för hur den ska tas 
ut.

En indexuppräknad årlig köavgift tas ut av hyressökande som ska gå till att 
fullt ut finansiera den kommunala bostadsförmedlingens verksamhet.

Huvudsyftet med att införa en kommunal bostadsförmedling i Luleå kommun 
är att minimera negativ påverkan för boende i de bostäder som Lulebo 
avyttrat till Rikshem. En annan anledning är att förenkla för de hyressökande 
att få tillgång till det samlade utbudet av lediga lägenheter.

Den som vill gå med i den kommunala bostadskön anmäler sig och erlägger 
en köavgift. Därmed börjar kötiden att ticka.

De som idag står i Lulebos bostadskö eller i någon annan av Luleås 
hyresvärdars bostadsköer, kommer att erbjudas möjlighet att ta med sig den 
kötid man har sedan tidigare, in i den nya bostadskön. Förutsättningen är att 
hyresvärden lämnar sina objekt till den kommunala bostadsförmedlingen, 
därmed upphör hyresvärdens eventuella bostadskö.

Den kommunala bostadsförmedlingen ska värna öppenhet, transparens och 
att alla människor behandlas lika. Att inneha en bostad är ingen självklarhet 
idag och kommunen har det övergripande ansvaret för bostadsförsörjningen. 

Med en kommunal bostadsförmedling ska kommunen verka för att samla 
hyresvärdar på ett ställe vilket kommer att underlätta för de som söker bostad 
i Luleå, nya och befintliga lulebor. 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2016-03-31

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Sammanträdet
Avdelningschef för Lednings- & Verksamhetsstöd föredrar ärendet.

Ingemar Rehnman Johansson (S) föreslår bifall till punkterna 1, 2 och 5, avslag 
till punkt 3, eftersom det redan är givet av kommunfullmäktige, och att som 
tillägg i beslutstexten till punkt 4 lägga ”hos en hyresvärd i Luleå som lämnat in 
objekt till förmedling”.

Ordförande föreslår en tilläggspunkt i förslag till beslut – Principerna för 
kommunal bostadsförmedling ska behandlas i nämnden innan förmedlingen startas 
upp.

Ulrika Lundberg (V) stödjer förslag från Ingemar Rehnman Johansson (S) 
samt ordförandes förslag.

Viveka Nordlund (L) föreslår avslag till samtliga punkter i förslaget.

Markus Aarflot (MP) stödjer ordförandes förslag.

Beslutsgång
Ordförande prövar bifall mot avslag till punkterna 1-5, var för sig, och finner 
att nämnden beslutar bifalla punkterna 1, 2, 4 och 5, samt avslå punkt 3, 
eftersom det redan är givet av kommunfullmäktige. 

Därefter frågar ordförande om nämndens ställningstagande till tilläggsförslag 
till punkt 4, från Ingemar Rehnman Johansson (S) samt till eget tilläggsförslag 
och finner att nämnden beslutar bifalla båda förslagen.

Viveka Nordlund (L) reserverar sig mot samtliga beslut.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-01-15
Kommunfullmäktiges beslut 2015-12-14, § 275 ( bilaga)

Beslutet skickas till
Kommunkansliet
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kommunfullmäktige 2015-12-14

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 275

Kommunal bostadsförmedling
Ärendenr 2015/1303-20

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att 
organisera och förvalta en kommunal bostadsförmedling. Utgångspunkten är 
att bostadsförmedlingen ska vara bemannad och kunna finaniseras genom 
egna intäkter. Upplägg, organisation och startdatum av förmedlingen ska 
presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 februari 2016.

Upprättandet av kommunal bostadsförmedling ska ske genom 
verksamhetsövergång från Lulebo AB. Aktörer som köper delar av Lulebos 
bestånd ska Lulebo AB uppmana att ingå i den kommunala 
bostadsförmedlingen. 

Reservationer
Thomas Olofsson (L), Nina Berggård (V), Erland Nilsson (LPo), Carola Lidén 
(C), Anette Asplund (KD), Carita Elfving (SD), Jonas Brännberg (RS) och Sana 
Suljanovic (M) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har lokalt det övergripande ansvaret för bostadsförsörjningen. 
Det kommunala åtagandet grundas främst på KomL (2000:1383) om 
kommunernas bostadförsörjningsansvar. Om det behövs för att främja 
bostadsförsörjningen ska en kommun även anordna en bostadsförmedling, 
vilket framgår av 4§ lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 
I Sverige idag har i huvudsak storstäderna (Stockholm, Malmö, Uppsala) 
infört en kommunal bostadsförmedling. En mindre kommun har gjort 
detsamma, Kungsbacka, som dessutom är av samma storlek som Luleå.

Bostadsmarknaden i Luleå är i förändring. Antalet privata aktörer har ökat i 
och med Lulebos försäljning av 1600 lägenheter till Rikshem. Dessutom ska 
Lulebo sälja ytterligare ca 1400 lägenheter till privata aktörer. 

Huvudsyftet med att införa en kommunal bostadsförmedling i Luleå kommun 
är att minimera negativ påverkan för boende i de bostäder som Lulebo 
avyttrat till Rikshem. Detta genom att säkra att boende får behålla sin 
befintliga köplats och slippa risken att hamna sist i en ny kö. Detta förutsätter 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kommunfullmäktige 2015-12-14

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Rikshems medverkan i den kommunala bostadsförmedlingen vilket bolaget 
ställt sig positiv till. 

Generellt sett syftar införandet av en kommunal bostadsförmedling att 
underlätta för bostadssökanden i kommunen att få tillgång till det samlade 
utbudet av lediga lägenheter. Detta förutsätter att såväl allmännyttan som de 
större privata aktörerna i Luleå går med i kön. På kort sikt bedöms dock 
intresset från befintliga större privata hyresvärdar i Luleå vara svalt. 

Ett vanligt alternativ till kommunal bostadsförmedling är en aktörsgemensam 
webportal där lediga lägenheter samlas men varje aktör äger sin egen kö.

Finansiering av bostadsförmedlingen bör ske dels med en administrativ avgift 
för de fastighetsägare som nyttjar tjänsten, dels med en årsavgift och eventuell 
förmedlingskostnad för den som står i kön.

Ärendet har varit föremål för ytterligare beredning och 
samhällsutvecklingskontoret har ett nytt beslutsförslag daterat 2015-11-23.
Samhällsutvecklingskontoret föreslår kommunfullmäktige 
uppdra till stadsbyggnadsnämnden att organisera och förvalta en kommunal 
bostadsförmedling. Utgångspunkten är att bostadsförmedlingen ska vara 
bemannad och kunna finaniseras genom egna intäkter. Upplägg, organisation 
och startdatum av förmedlingen ska presenteras för kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 15 februari 2016. Vidare föreslår samhällsutvecklings-
kontoret att upprättandet av kommunal bostadsförmedling ska ske genom 
verksamhetsövergång från Lulebo AB. Aktörer som köper delar av Lulebos 
bestånd ska Lulebo AB uppmana att ingå i den kommunala bostads-
förmedlingen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2015-11-30 § 342 beslutat bifalla 
samhällsutvecklingskontorets förslag. Paragrafen förklarades omedelbart 
justerad.

Kommunstyrelsen har 2015-11-30 § 298 beslutat bifalla arbetsutskottets 
förslag.

Sammanträdet
Thomas Olofsson (L), Carita Elfving (SD), Carola Lidén (C) och Anette 
Asplund (KD) föreslår avslå kommunstyrelsens förslag. 

Nina Berggård (V) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag samt ett tillägg 
om att avgiften ska vara så låg att den inte utgör ett hinder för bostadssökande 
med låga inkomster att stå i bostadskö samt att få en bostad förmedlad. 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kommunfullmäktige 2015-12-14

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Yvonne Stålnacke (S) och Mehmet Tekin (S) föreslår bifalla kommunstyrelsens 
förslag.

Anders Josefsson (M) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag samt en 
ändring av ordet ”uppmana” i andra beslutspunkten till ”informera om 
möjligheten”. 

Erland Nilsson (LPo) stödjer Anders Josefssons förslag och ändring. 

Jonas Brännberg (RS) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag med tillägg 
om att bostadskön, liksom Lulebo AB:s bostadskö, även fortsättningsvis ska 
vara kostnadsfri. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Thomas Olofssons förslag 
och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer därefter Nina Berggårds, Anders Josefssons och Jonas 
Brännbergs ändringar och tillägg var för sig under proposition och finner att 
fullmäktige avslår förslagen.

Beslutsunderlag
 Utdrag från Boverket, Om bostadsförmedling 
 Kommunal bostadsförmedling Uppsala
 Kostnader för bostadssökande i de kommuner som har kommunal 

bostadsförmedling
 Samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag 2015-11-23
 Samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag 2015-10-08
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 288, 2015-10-26
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 342, 2015-11-30
 Kommunstyrelsens protokoll § 298, 2015-11-30

Beslutet skickas till
Stadsbyggnadsförvaltningen
Lulebo AB 
Samhällsutvecklingskontoret
Ekonomikontoret
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Ekonomikontoret 2016-04-14

 
2016/512-2.4.2.5

Mats Bergström

Kommunal borgen och lån gällande Lulebo
Ärendenr 2016/512-2.4.2.5

Kommunledningsförvaltningens/ekonomikontorets förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka Lulebo ABs borgenansökan.
2. För fullgörande av Lulebo AB’s angivna förpliktelser avseende 

upplåning 2016-05-30 tecknar Luleå kommun borgen såsom för egen 
skuld, varvid kommunens åtagande är begränsat till 75 mkr jämte på 
beloppet löpande ränta och kostnader.

Sammanfattning av ärendet
Lulebo AB anhåller om kommunal borgen för upplåning på 75 mkr 2016-05-
30, omsättning av befintligt lån med pantbrev. 

Det innebär att kommunens borgensåtagande utökas med 75 mkr.

Lulebo AB tänker i stor utsträckning ersätta lån med pantbrev, till lån med 
kommunal borgen. Orsaken till detta är att det blir en större 
kommunkoncernnytta. Lån med pantbrev kostar pengar och genom att istället 
ta lån med kommunal borgen innebär det att kommunen får in ökade intäkter 
genom borgensavgifterna och Lulebo AB torde få lägre lånekostnader.

Beslutsunderlag
 Lulebos ansökan

Mats Bergström
Ekonomikontoret

Beslutet skickas till
Lulebo AB
Ekonomikontoret

22



23



LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Ekonomikontoret 2016-04-14

 
2016/421-1.2.3.1

Camilla Helamb

Insatser för folkbokföring och förbättrad integration av 
Luleå tekniska universitets studenter med staden Luleå 
2016/2017
Ärendenr 2016/421-1.2.3.1

Kommunledningsförvaltningens/ekonomikontorets/tillväxtkontorets 
förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att under höstterminen 2016 och vårterminen 
2017 erbjuda folkbokförda förstaårsstudenter, som studerar minst 75 % av 
heltid, ett för dem kostnadsfritt busskort som gäller under första terminen (4 
månader). Kostnaden för busskorten, d v s kommunens ersättning till Luleå 
Lokaltrafik AB, på maximalt 1350 000 kr, finansieras genom uppräkning av 
anslaget för skatteintäkter.

Sammanfattning av ärendet
Under höstterminen 2016 och vårterminen 2017 föreslås samtliga folkbokförda 
förstaårsstudenter, som studerar minst 75 % av heltid, erbjudas ett för dem 
kostnadsfritt busskort som gäller under första terminen (4 månader).
Luleå Lokaltrafik AB har beräknat kostnaden per kort till 1 500 kr för de första 
600 busskorten och sedan succesivt lägre pris om det blir fler kort som delas 
ut. LLT är berett att som marknadsföringsåtgärd begränsa kommunens 
kostnad till maximalt 1 350 000 kr och själva stå för överskjutande kostnader. 
Den totala kostnaden för kommunen beror på hur många som väljer att nyttja 
erbjudandet, men kan med hänvisning till ovanstående maximalt uppgå till 1 
350 000 kr. 
Kostnaden finansieras genom uppräkning av anslaget för skatteintäkter.

Beskrivning av ärendet
Då Luleå kommun jobbar mot målet 10 000 nya Luleåbor och Vision Luleå 
2050 ligger folkbokföringskampanjen för förstaårsstudenter i linje med det 
strategiska arbetet för kommunens förvaltningar och bolag. 
Studenterna vid Luleå tekniska universitet (LTU) är på många sätt viktiga för 
Luleå kommun. Luleå kommun via tillväxtkontoret gör av den anledningen, i 
samverkan med universitetet, studentkårerna med flera, betydande insatser 
när det gäller att ta emot och introducera nyanlända studenter. 

Målsättningen är att studenterna ska känna sig välkomna till staden, ta vara 
på upplevelser och serviceutbud och känna sig delaktiga i den kommun som 
de bor och verkar i. En del i det senare är att även bidra till den samlade 
finansieringen av kommunens verksamhet. Genom att studenten folkbokför 
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Ekonomikontoret 2016-04-14

 
2016/421-1.2.3.1

Camilla Helamb

sig i kommunen får kommunen en större andel av nationens samlade 
skatteunderlag eftersom det fördelas per invånare. Enligt folkbokföringslagen 
är en person också skyldig att inom en vecka folkbokföra sig på den ort där 
han/hon tillbringar sin dygnsvila.

Vid inskrivningsperioderna under höst och vår 2011/2012 fram till 2015/2016 
har cirka 700 studenter per år tagit del av förmånen. Samtliga 
förstaårsstudenter som folkbokför sig i Luleå och studerar på >75% studietakt 
har möjlighet att ta del av erbjudandet.

Beslutsunderlag
Ange de dokument, eller de viktigare dokument, som ärendet omfattar.

Camilla Helamb
Ekonom/Controller

Beslutet skickas till
Luleå Lokaltrafik AB
Tillväxtkontoret
Ekonomikontoret
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2016-04-12

 
2016/467-2.4.3.3

Maria Bergman

Finansiering av förstudie Energilagring
Ärendenr 2016/467-2.4.3.3

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 500 tkr till 

förstudien.
2. Medel anvisas från anslaget för strategiska utvecklingsinsatser.
3. Luleå kommun ska finnas representerad i styrgruppen.
4. Som villkor gäller Luleå kommuns allmänna villkor för 

projektfinansiering. 

Sammanfattning av ärendet
Förstudien syftar till att klargöra om det finns marknadsunderlag för en 
etablering av en batterifabrik i Luleå. Andelen förnybar energi i 
transportsektorn måste öka och prognoser pekar på att laddbilarnas 
marknadsandel kommer att vara runt 35 procent år 2040. Det kan därför 
finnas förutsättningar för produktion av batterier i Europa.

Luleå Näringsliv AB ansöker om 500 tkr för att genomföra förstudien som 
planeras till perioden 160330 -161130. Kostnaderna består till huvudparten av 
inköp av spetskompetens.

Beslutsunderlag
Ansökan (bilaga)

Maria Bergman
 

Beslutet skickas till
Luleå Näringsliv AB
Tillväxtkontoret
Ekonomikontoret
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Projektansökan förstudie energilagring

1 Projektbeskrivning 
Projektet är en förstudie som genomförs i tre delar och den första delen 
förväntas innehålla en marknadsanalys gällande en potentiell etablering av en 
Batterifabrik i Luleå och en intressentanalys. Den andra delen avser en analys 
som ska innehålla en faktabaserad värdering av affärspotentialen för en sådan 
etablering. Den ska också studera och presentera trender inom området. Del tre 
består av en ekonomisk analys av del ett och två.

2 Bakgrund
Behovet av lösningar för energilagring är enormt och intresset för batterier har 
aldrig varit större varför det är en mycket relevant fråga att ställa sig vilken 
potential som produktion av batterier i Luleå kan ha. Produktionen av batterier 
har till stor del flyttat till Asien, men marknaden förväntas också växa mångfalt 
framöver och automatiseringen av batteriproduktionen ökar varför det kan 
finnas förutsättningar och behov av produktion i Europa. Det finns ett intresse 
och önskemål om europeiskt baserade leverantörer av batterier. Sveriges klimat- 
och utsläppsmål sätter press på så väl fordonstillverkare som transportörer att 
undersöka vilka möjligheter det finns att öka andelen förnybar energi i 
transportsektorn. Viktigt att belysa att Sverige har mineraler med korta 
leveranser, logistikhantering av mineraler och utleverans av batterier, 
energiåtgång, markområde och tänkta partners.

3 Syfte/mål
Förstudiens syfte är att besvara frågan om huruvida det finns ett 
marknadsunderlag för en etablering av en Batterifabrik i Luleå. Vid en etablering 
av en Batterifabrik i Luleå kommer tillgången av infrastruktur och hamn för 
export/import vara en viktig faktor och en möjlighet för ökad volym vid en 
framtida CORE-hamn.  En etablering av en Batterifabrik kommer bidra till nya 
arbetstillfällen, en viktig faktor är att 95 % av batterier återvinns och därmed 
skapar en cirkulär ekonomi.

4 Målgrupp
Bloomberg New Energy Finance (BNEF) har gjort en prognos som visar en global 
marknadsandel på 35% för laddbilar til 2040. Det är ca 41 miljoner laddbilar per 
år 2040. Majoriteten av de sålda laddbilar är då batterielbilar. Kumulativt 
kommer det finnas ca 400 miljoner laddbilar globalt 2040. Antal sålda laddbilar 
per år 2040 är 90 gånger mer i jämförelse med året 2015. Batteriproduktionen 
måste öka mycket. 2040 behöver produktionen av batteri vara mer än 700 
GWh/år. Det är en rejäl ökning från produktionen 2015. 2040 kommer alla 
laddbilar använda ca 1900 TWh. Det är ca 10 % av världens elproduktionen då.

Tillväxtprognos Li-jonbatterimarknaden
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Den globala försäljningen av Li-jonbatterier 2015 motsvarade ca 60 GWh enligt 
fördelningen: 
bärbar elektronik (50%), 
elfordon Kina (16%), 
elfordon övriga världen (15%), 
stationära energilager (8%) och övrigt (11%). 

År 2025 bedömer Avicenne att marknaden når 216 GWh fördelat på: 
elfordon Kina (37%), 
bärbar elektronik (26%), 
elfordon övriga världen (19%), 
stationära energilager (9%) 
och övrigt (9%). Bland övriga marknader räknas medicinska tillämpningar, 
elverktyg, trädgårdsprodukter, e-cyklar m.fl.

Baserat på scenariot ovan väntas samtliga marknader öka i absoluta tal med 
följande siffror per år: elfordon Kina (+24%), elfordon övriga världen (+16%), 
stationära energilager (+16%), övrigt (+11%), samt bärbar elektronik (+6%). 
Med den föreslagna årliga ökningstakten ser marknadsfördelningen halvvägs 
(till 2020) väldigt lik ut den som prognoseras till 2025, d.v.s. elfordon Kina har 
redan 2020 gått om bärbar elektronik som den största marknaden för Li-
jonbatterier.

Målgrupp
Elfordon (tillverkningsindustrin fordon )
Bärbar elektronik
Stationära energilager (infrastruktur )
Logistikhantering ( hamnen, flyget ) 
Mineraler ( gruvnäringen, råvaror )
Batteriproduktionen ( tillverkningsindustrin batterier )
Bland övriga marknader räknas medicinska tillämpningar, elverktyg, 
trädgårdsprodukter, e-cyklar m.fl.

5 Aktiviteter/genomförande
Del 2 faktabaserad analys – Rekommenderad affärsmodell och logistiklösning
En utvärdering ska ske för att kunna komma med rekommendationer för 
praktiskt genomförbara lösningar inom exempelvis följande områden

• Logistiklösningar
• Infrastruktur för området
• Användningsområden respektive avgränsningar
• Distributionskedja från fabrik till slutanvändare
• Inventera råvaruleverantörer
• Accessmodell för Batterifabriken
• Inventering av potentiella etablerare 
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Del 3 – Ekonomisk analys
Baserat på del 1 och del 2 ska en ekonomisk analys presenteras, som baserat på 
marknadspotential inom de användningsområdena elfordon, 
elektronikprodukter, microelproduktion samt energilagring i kompositer talar 
om huruvida etableringen är ekonomiskt försvarbar.

6. Projektorganisation
Förstudien skall drivas av Luleå Näringslivs affärsutvecklingschef som 
projektledare. Upphandling av specialistkompetens inom respektive område 
sker löpande under förstudien enligt gällande budgetramar.

Luleå Näringslivs projektledare håller i förstudien och formandet av 
styrgruppen.

Projektledaren är ansvarig för att leverera projektet, men kommer att behöva ta 
andra resurser i anspråk som uppgiftslämnare vid sitt informationsinsamlande. 
Detta kan beröra personer både inom Luleå Näringsliv, Luleå kommun specifikt 
Stadsbyggnadsförvaltning, Luleå Energi, Vattenfall, Luleå tekniska universitet, 
kommunikationsbyrå samt företrädare för näringslivet.

Projektet kommer för övriga tjänster, som ekonomi, kommunikation etc, att 
använda sig av Luleå Näringslivs resurser.
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7.  Uppföljning/utvärdering
Uppföljning av projektet sker i form av mätning av måluppfyllnad för de 
övergripande mål som presenteras i detta dokument. Projektet kommer ansvara 
för att definiera och följa upp ytterligare nedbrutna kvantitativa mätetal.

8.  Jämställdhet
Jämställdhet och lika möjligheter och icke-diskriminering är viktiga delar för att 
projektet ska bidra till en attraktivare region och en mer diversifierad 
näringslivsstruktur. Det är strategiskt viktigt att projektet utformas med en 
medvetenhet om att det kan uppstå segregerande och hierarkiska genusmönster, 
exempelvis i urval av företagare, företag och företagsidéer då teknikindustri på 
en generell nivå sysselsätter fler män som anställda och företagare än andra 
näringar.
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9.  Praktiska parametrar  

9.1 Tidsaspekt
Projektet förstudie energilagring ska utföras under perioden 2016-03-30—
2016-11-30. Projektledaren ansvarar för att sätta upp en tidplan för projektet.

9.2 Budget
Projektansökan omfattar 500 000kr. 

Budget Energilagring

Intäkter 
Luleå kommun 500 000kr

Kostnader
Spetskompetens 360 000kr
Marknadsföring      30 000kr
Resor         40 000kr
Workshop   70 000kr
Summa:                  500 000kr
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2016-04-12

 
2016/369-2.4.3.3

Maria Bergman

Yttrande över fortsatt finansiering av den gemensamt ägda 
föreningen Swedish Lapland Visitor Board
Ärendenr 2016/369-2.4.3.3

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillväxtkontorets yttrande utgör Luleå 
kommuns svar till Swedish Lapland Visitors Board.

Sammanfattning av ärendet
Swedish Lapland Visitors Board önskar stiftarnas/ägarnas/medlemmarnas 
uppfattning om framtida finansiering och organisation av en regional 
destinationsorganisation. Luleå kommun har ombetts att yttra sig även om 
kommunen inte är stiftare, ägare eller medlem i organisationen. 

Tillväxtkontorets yttrande
Luleå kommun ser besöksnäringen som en strategiskt viktig näring. 
Kommunens insatser sker via Visit Luleå AB som är kommunens och 
näringslivets gemensamma bolag för att stärka besöksnäringen. Visit Luleå 
AB är medlem i Swedish Lapland Visitors Board. Luleås fortsatta engagemang 
i en regional destinationsorganisation kommer även fortsättningsvis att 
kanaliseras via Visit Luleå AB och fortsatt finansiering är en fråga för Visit 
Luleås styrelse. Huvudmannaskapet för organisationen bör vara regionalt. 

Beslutsunderlag
 Begäran om yttrande (bilaga)

Maria Bergman
 

Beslutet skickas till
Swedish Lapland Visitors Board
Visit Luleå AB
Tillväxtkontoret
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2016-03-10

Till representanter för de lokala stiftarna/ägarna/medlemmarna av Swedish Lapland 
Visitors Board ekonomisk förening.

Fortsatt finansiering av den gemensamt ägda föreningen - 
regionens officiella företrädare för besöksnäringen

BAKGRUND

Kraftprocessen som genomfördes tillsammans med lokala och regionala offentliga 
företrädare tillsammans med näringen i början av 2000-talet utmynnade i det tydliga 
ställningstagandet att besöksnäringen genom sina lokala destinationer i sin tur 
framgent skulle driva och finansiera verksamheten i en gemensamt ägd regional 
ekonomisk förening. Detta i syfte att ”främja medlemmarnas ekonomiska intressen 
genom att tillhandahålla medlemmarna tjänster och service inom områdena samhälls- och 
turismplanering, näringslivsutveckling, marknadsföring och andra tjänster som 
efterfrågas inom turismnäringen”. Norrbottens Turistråd, med Norrbottens läns 
landsting som huvudman lades i malpåse och föreningen Norrbotten Lappland 
ekonomisk förening, nuvarande Swedish Lapland Visitors Board bildades.

Medlemmarna sökte inledningsvis finansiellt stöd av de regionala finansiärerna 
Norrbottens läns landsting samt Länsstyrelsen i Norrbotten för att kunna bygga upp 
verksamheten med målet om självförsörjning inom ett par år. Under årens lopp har 
föreningen sökt olika typer av projekt för att fortsatt huvudfinansiera verksamheten och 
dess organisation samt erhålla resurser för att kunna marknadsföra destinationen 
genom det gemensamma platsvarumärket ”Swedish Lapland” i syfte att stärka 
konkurrenskraften i slaget om den internationella gästen.

NULÄGE

Femton år senare - 2016 finansieras föreningens verksamhet med ett löpande, årligt 
verksamhetsstöd från Norrbottens läns landsting om 2,5 milj kr (9%) samt 
serviceavgifter från medlemmarna om 0,6 milj kr (2%). Majoriteten av 2016 års 
aktiviteter, baserade på företagens efterfrågan drivs i projektform – 
strukturfondsprojektet Destination Capacity Building in Swedish Lapland med 18 milj kr 
(61%) samt Interregprojektet Visit Arctic Europe med 8,3 milj kr (28%). 

Dessutom finansierar DCB även de lokala projektparterna med 42 milj kr under 2016.

Swedish Lapland är ett attraktivt och starkt platsvarumärke vars kännedom nu genom 
fokuserade marknadsinsatser ökar ytterligare år från år. Destinationens 
marknadsandelar växer kopplat till den internationella resemarknaden, antalet 

33



gästnätter ökar och omsättningen i näringen har vuxit 75% mellan åren 2000-2010 och 
ytterligare 40% mellan 2010-2014, till 5,8 miljarder kr.

Konkurrensen om den globala resenären har ökat och spås öka ytterligare i takt med att 
resandet bara blir större och större med en växande medelklass i Asien och 
Mellanöstern. Fler destinationer i världen satsar på den nya växande näringen och de 
naturbaserade destinationerna har möjlighet att vinna mark i takt med den ökade 
urbaniseringen.

FRAMTID

1. Av projekttiden i DCB samt VAE återstår knappa två år, signalen från Länsstyrelsen i 
Norrbotten och Tillväxtverket är tydlig - ett nytt projekt i nuvarande storleksordning är 
inte möjlig.

2. Det är stora nackdelar förknippade med att driva huvudverksamheten i projektform - 
det är omöjligt att ha kontinuitet, behålla personal som ska skapa förutsättningar att nå 
det långsiktiga målet om fördubbling i näringen. Fördubblingsmålet som samtliga 
stiftare, ägare och medlemmar skrivit under på.

3. Det är heller inte möjligt att med nuvarande finansiering genom serviceavgifter och 
verksamhetsstöd från Landstinget fortsättningsvis driva föreningen SLVB och 
utvecklingen av den regionala turismen vidare i nuvarande form.

Då jag fått mandat av styrgruppen i DCB samt styrelsen i SLVB att driva frågan om 
långsiktig och hållbar finansiering vidare behöver jag ha ägarnas uppfattning om 
framtiden för SLVB tydliggjord.

Till årsstämman den 28/4 2016 vill jag ha stiftare/ägare/medlemmars uppfattning 
i form av respektive destinationsorganisations styrelsebeslut eller motsvarande 
beslut taget i lokalt nätverk/råd angående:

a. Hur ser ni på möjligheterna för er lokala destinationsorganisation (eller 
motsvarande) att långsiktigt ansvara för och finansiera den fortsatta 
konkurrenskraften och utvecklingen av regionens besöksnäring genom den 
gemensamt ägda regionala organisationer SLVB?

b. Vilken roll och vilket ansvar bör en regional destinationsorganisation ha 
framledes? Hur och av vem ska verksamheten finansieras? Vem/vilka 
bör/ska vara huvudman?

Hör av dig om du vill diskutera eller ställa frågor.

Bästa Hälsningar

Jalle Svanberg, ordförande Swedish Lapland Visitors Board
jalle@swedishlapland.com
+46 (0)70-550 2430
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2016-04-12

 
2016/523-3.5.1.1

Håkan Wiklund

Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om finansiering av 
BD Songwriters 2
Ärendenr 2016/523-3.5.1.1

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 250 tkr till projektet 

BD Songwriters 2. 
2. Medel anvisas från anslaget för strategiska utvecklingsinsatser.
3. Som villkor gäller Luleå kommuns allmänna villkor för 

projektfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
BD-pop AB ansöker om finansiering av projektet BD Songwriters 2. Projektet 
syftar till att utveckla låtskrivare och producenter samt ge dessa möjligheter 
på nya marknader. I projektet deltar 18-22 låtskrivare och producenter. Dessa 
ges utbildning/coachning, nätverk samt direkta kontakter med betydande 
aktörer i musikbranschen. Projektet kommer att lägga stor vikt vid 
internationellt samarbete och särskilt stor vikt kommer att läggas vid 
samarbeten med USA. House of Songs i Austin kommer att ingå i projektets 
internationella aktiviteter med utbyten av deltagare till Austin samt 
samarrangemang i Norrbotten som till exempel låtskrivarcamps och 
seminarier.

Projektet pågår 2016-04-16 – 2018-04-15 och kostar totalt 2 300 tkr. Finansiering 
söks från Norrbottens läns landsting (800 tkr), Längmanska företagarfonden 
(400 tkr), Sparbanken Nord (200 tkr), Luleå kommun (250 tkr), övriga 
kommuner (100 tkr). BD-pop går själva in med 450 tkr och deltagaravgifter ger 
100 tkr i intäkter.

Tillväxtkontoret menar att projektet på ett konkret sätt ökar möjligheterna för 
regionens låtskrivare och producenter att utvecklas i såväl hantverket som i 
affärer. Tillväxtkontoret noterar att projektet bidrar till och bygger vidare på 
relationerna med Austin.

Beslutsunderlag
 Ansökan om finansiering av BD Songwriters 2 (bilaga)

Håkan Wiklund
Handläggare

Beslutet skickas till
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2016-04-12

 
2016/523-3.5.1.1

Håkan Wiklund

BD-pop AB
Tillväxtkontoret
Ekonomikontoret
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-04-04

 
2016/469

Anders Bylund

Utredningsuppdrag gällande lokalisering av 
räddningstjänsten
Ärendenr 2016/469

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets 
förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att gå 
vidare med utredning av några olika alternativ för placering av ny 
brandstation vilket innebär att stadsbyggnadsförvaltningen i samverkan med 
räddningstjänsten ska:

1. Utreda slutligt ytbehov och tänkbar disposition av aktuella alternativa 
lokaliseringar.

2. Utreda vad som krävs för att iordningsställa aktuella tomter 
(markarbeten, flyttning av kraftledning etc.)

3. Utifrån utredningarna föreslå ny lokalisering av brandstation.
4. Bedriva arbetet så att detaljplaneuppdrag för valt alternativ kan 

lämnas i augusti 2016.
5. Förbereda byggande genom att föreslå medel för investering och drift i 

kommande budgetarbete.

Sammanfattning av ärendet
Idag finns tre brandstationer i Luleå kommun, två heltidsstationer och en 
deltidsstation. Luleås centrumstation är 50 år gammal och inte anpassad efter 
hur verksamheten ser ut idag. Den är sliten och behöver rustas upp om den 
ska finnas kvar. Det krävs stora renoveringar inom en snar framtid om den 
ska fortsätta fylla sitt syfte.

Stationen inrymmer förutom räddningstjänsten också ambulans (NLL), SOS 
Alarm och Fritidsförvaltningen. Det finns samordningsfördelar med att ha 
SOS, räddningstjänsten och ambulansen samlokaliserade.

Dagens lokaler för SOS Alarm klarar inte de certifieringskrav som EU ställer 
på larmcentraler. Byggnaderna måste från 2019 vara mer störningsokänsliga 
med bland annat stadigare byggnadskonstruktion. Luleå kommun har som 
ambition att ge SOS Alarm goda förutsättningar att ha sin central för norra 
regionen i Luleå.

Därför bör en plats för en ny brandstation pekas ut så fort som möjligt och 
planering för byggande startas under 2016.
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-04-04

 
2016/469

Anders Bylund

Samhällsutvecklingskontoret har i samarbete med 
stadsbyggnadsförvaltningen undersökt lämpliga lägen för en ny brandstation. 
Med hänsyn till tidplanen för SOS Alarm och de ytor som krävs finns två 
huvudalternativ:

 Vid Notvikens cirkulationsplats mellan Bodenvägen och järnvägen.
 På Porsögårdens industriområde mitt emot Luleå Energi.

Dessa kräver dock vidare utredningar. Dels de tekniska och ekonomiska 
förutsättningarna för att flytta en kraftledning som går tvärs över aktuellt 
område vid Luleå Energi. Dels förutsättningarna för att inrymma de 
funktioner som önskas på tillgängliga ytor och hur ytorna kan iordningställas.

Dessutom pågår några parallella utredningar som kan resultera i andra 
möjliga lokaliseringar. Dessa bör följas och eventuellt också utredas djupare 
om huvudalternativen av någon anledning visar sig vara ogenomförbara.

Samhällsutvecklingskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden får i 
uppdrag att gå vidare med utredning av några olika alternativ för placering 
av ny brandstation. Detta innebär att stadsbyggnadsförvaltningen i 
samverkan med räddningstjänsten ska räddningstjänsten får i uppdrag att 
snarast genomföra fördjupade utredningar så att val av lokalisering kan göras 
och beslut om detaljplaneuppdrag kan tas i augusti 2016.

Utredningsmedel finns avsatta i stadsbyggnadsförvaltningens budget. 
Räddningstjänsten har en viktig roll som verksamhetsutövare och beställare 
av de ytor som krävs.

Beslutsunderlag
 Lokaliseringsutredning Räddningstjänsten 2016-02-25

Anna Lindh Wikblad
Chef Samhällsutvecklingskontoret

Beslutet skickas till
Samhällsutvecklingskontoret
Stadsbyggnadsförvaltningen
Räddningstjänsten
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1

Dnr: SBF  

Stadsbyggnadsförvaltningen

Lokaliseringsutredning
Räddningstjänsten 2016-02-25

Anna Karin Lidén SBF/Stadsplanering/plan

StadsbyggnadsförvaltningenStadsbyggnadsförvaltningen

Lokaler för Räddningstjänsten, Ambulansen 
och SOS Alarm 

Sammanställning 2015-02-25 

kompletterat efter möte
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2

Dnr: SBF 

Lokaliseringsutredning
Räddningstjänsten 2016-02-25Stadsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsförvaltningen

Sammanställning av alternativ för lokalisering av ny station för räddningstjänsten.

Som förutsättningar gäller att 

• Ett optimalt läge är mellan ”rostbollen” och Mjölkuddsrondellen för att endast behöva 
ha en station i stadsbyggden. Råneå är inte inräknad.

• Ungefär samma ytor som dagens lokaler, gäller tills lokalprogram har tagits fram. Antal 
”portar” samma som idag (22 st) 

• SOS har verksamhet på dispens fram till 2019. 

Jämförelse ska göras med befintligt läge och bedömningarna görs utifrån 

1. Insatstider, nåbarhet och om ytterligare stationer behövs inom stadsbyggden och ev i 
Sörbyarna.

2. Tomtstorlek

3. Rådighet, markägare, Ev möjliget att köpa in

4. Planläge och risk för svårighet att få igenom planändringar

5. Byggtid och kostnader

6. Andra begränsande faktorer för genomförbarhet

7. Trafiktekniskt möjliga och kostnad för åtgärder

8. Behov av övrig infrastruktur, kostander och genomförbarhet

9. Konsekvenser för andra och andra verksamheter

9
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3

Dnr: SBF  

Stadsbyggnadsförvaltningen

Lokaliseringsutredning
Räddningstjänsten 2016-02-25

Anna Karin Lidén SBF/Stadsplanering/plan

Stadsbyggnadsförvaltningen

Befintligt läge
1. Om befintlig station behålls finns behovet av en station i ett läge 

motsvarande Gammelstad.

2. Tomt ca 5700 m2, Idag hyr Rtj 6 342 m2 varav ambulans, NLL, ingår 
i denna yta med 711 m2, BRA-yta. SOS-alarm hyr 496 m2, BRA. 
Idag totalt 22 portar för stora fordon, mindre fordon och ambulan-
ser. 
Jämförbara nya stationer har en tomtyta på 16000-20000m2.

3. Kommunal mark

4. Gällande detaljplan A-ändamål med begränsning av byggrätt i 
höjdled.

5. Ombyggnad skulle kräva ersättningslokaler, vilket saknas, under 
ombyggnad och en byggtid på byggtid ca 2,5 – 3 år från idé/ behov 
och program till inflyttning, utöver ev tid för planändring. Kostna-
der?

6. Tekniska krav på byggnad för SOS alarm. Ersättningslokaler under 
en större ombyggnad. 

7. Trafik inga åtgärder.

8. Behov av övrig infrastruktur, kostander och genomförbarhet?

9. Attraktiv mark för många andra verksamheter. 
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4

Dnr: SBF 

Lokaliseringsutredning
Räddningstjänsten 2016-02-25Stadsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsförvaltningen

Norr om rostbollen
1. Med detta lägen kan antalet stationer ev minskas då insatstider till 

Sjukhuset och Värlsarvet är kortare än från dagens centrumstation.

2. Tomt ca 14000 m2 (illustration), tomten måste utredas mer i detalj 
avstämt mot mer preciserade behov. 

3. Kommunal mark. Förlängning Banvägen ägs av OKQ8

4. PL288 Natur, kräver ny DP för både användning, cirkulationsplats 
och förlängning av Banvägen. DP ca 1,5 år.

5. Markförhållanden morän, tidigare verksamheter kan ha orsakat 
markföroreningar. Byggtid ca 2,5 – 3 år från idé/ behov och pro-
gram till inflyttning. Kostnader?

6. ÖP del av området utpekat med ekologiska värden. Ligger inom 
reserverats område för Norrbotniabanan (avgränsning eller på 
kommunal risk), uppmärksamhetsområde för farligt gods på både 
järnväg och väg(troligen inget hinder). Ligger inom handelstråket 
från Skutviken ut mot Storheden. Dubbelspår var hamnar på andra 
sidan befintligt spår på denna sträcka.

7. Finns sedan tidigare planer på en cirkulationsplats i förlängning av 
Banvägen, nuvarande anslutning skulle i så fall stängas mot Björk-
skataleden. Kostnad för åtgärder uppskattad till ca 5 milj. Markför-
värv förlängningen av gatan.

8. VA-ledningar finns i förlängningen av Banvägen, måste flyttas i 
sidled, en mer långsmal form på tomten bör utredas. Dagvatten från 
rondellen landar i området. 

9. Inga uppenbara negativa konsekvenser för andra befintliga verk-
samheter. Läget skulle kunna vara attraktivt för kommersiella verk-
samheter. Lokalisering vid infart, utformningsaspekten viktig.

Norr om rostbollen
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5

Dnr: SBF  

Stadsbyggnadsförvaltningen

Lokaliseringsutredning
Räddningstjänsten 2016-02-25

Anna Karin Lidén SBF/Stadsplanering/plan

StadsbyggnadsförvaltningenNorr om rostbollen

0 100 20050 M
c

TECKENFÖRKLARING

Översiktkarta 
(Ortofoto Blom 2013)

Område
Fastighetsgränser

E

E
E

EE

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

EEE

EE

E

E

E

E

E
E

E

E

E

E
E

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

EEE

E

E

E

E

E

E

E

EE

E

E

EEE

E
E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EEE

E

E

E

E

EEE

EE E

E

E

E

E

E

EE E

EE

E

E

E

E

E

E

EEE

E

0 100 20050 Mc

TECKENFÖRKLARING

INFRASTRUKTUR 
I MARK ELLER LUFT

Vatten Huvudledning
Vatten Servisledning
Vatten Anordningsledning
Spill Huvudledning
Spill Anordningsledning
Spill Servisledning
Spill Tryckledning
Dagvatten Huvudledning
Dagvatten Servisledning
Dagvatten Anordningsled.
Dagvatten Bräddledning
Dagvatten Trumma
Kraftledning, I luft
Fjärrvärme

Utredningsområde

0 100 20050 Mc

TECKENFÖRKLARING
Utredningsområde

MARK OCH JORDARTER

Vatten

Fyllning

Berg i dagen

Finsediment med 
genomgående torrskorpa 
Finsediment utan 
genomgående torrskorpa
Isälvsavlagring

Torv

Grovsediment

Morän

Övrig markinformation
1 m höjdkurva
5 m höjdkurva

0 100 20050 Mc

TECKENFÖRKLARING
Utredningsområde

RIKSINTRESSEN
Djur o natur skyddad
Norrbotnia reservat väster

ÖVRIGA SKYDD OCH
RISKOMRÅDEN

! ! !

! ! !

! ! !

Naturreservat

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! ! Strandskyddat område

Farligt gods
Järnväg
Uppmärksamhetsavstånd järnväg

Vägar
Uppmärksamhetszon vägar

Översvämningsrisk

!
!

! ! ! !

!
!!!

Havsnivåhöjning 2,5m
Havsnivåhöjning 3m

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

100m gräns, inkl undagtag

Del av kommunen öster 
om E4 ingår i RI, men 
inom stadsbygden har 
riksintresset ingen verkan.

Turism och rörligt friluftliv

0 200 400100 Mc

TECKENFÖRKLARING

D-Klara av förändringar
Viktiga värden för framtiden

Naturvärden
Kulturmiljövärden
Odlingsbar jord

D-Rätt plats för arbete
Förtätning verksamheter
Nya bostäder och arbetsplatser

D-Livet mellan husen
Värdefull natur
Naturreservat
Ekologiskt värdefulla stråk

F-Smarta resor 
- transporter
Gång o cykel
! Förbindelse för gång och cykel

Cykelvägar
Befintligt huvudnät
Nytt huvudnät

! ! ! Ny länk huvudnät

Biltrafik, vägar
Huvudnät genomfart/infart
Huvudnät

ÖP 2013
Gemensamma 
ställningstaganden

Utredningsområde
Ligger inom Stadsbygden.
Ingår i Prioriteringszon 3 
för utbyggnad av VA.
Ingår i Yttre handelstråket 
och gränsar till stadsdels-
handel

55



6

Dnr: SBF 

Lokaliseringsutredning
Räddningstjänsten 2016-02-25Stadsbyggnadsförvaltningen StadsbyggnadsförvaltningenPorsögården, Luleå Energi

Porsögården, Luleå Energi
1. Med detta lägen kan antalet stationer ev minskas då insatstider till 

Sjukhuset och Värlsarvet är kortare än från dagens centrumstation.

2. Tomt ca 15100m2 (illustration) Markförlagda kraftledningar för-
sörjer FB och ägs av Vattenfall ligger i den synliga snirklande träd-
fria stråket över tomten. Om tomten ska vara möjlig måste dessa 
ledningar flyttas och tomten anpassas utifrån detta, kräver utred-
ning. Luftledningar norr om tomten (Vattenfall) försörjer SSAB och 
LUKAB.

3. Luleå kommun.

4. PL262 och PL297 Natur och Natur/Ledning, GC från Notvikens sta-
tion mot Campus. 

5. Markförhållanden torv och relativt blött. Byggtid ca 2,5 – 3 år från 
idé/ behov och program till inflyttning. Avvattning och ev återföring 
av ytvatten mot Naturreservatet är viktiga frågor. Kostnader?

6. Närhet till natura 2000 och Naturreservat. Inget förorenat yt- eller 
dagvatten mot viken. Marken utpekad som odlingsbar typ, ingen 
utpekad användning. Närhet till ledningar och FB (säkerhetsrisk?) 
Överensstämmer inte helt med ÖP 2013. 

7. Anslutning mot Universitetsvägen, ev flytt av GC. Kostnader?

8. VA är möjligt att lösa. 

9. Lokalisering vid det som håller på att bli en viktig infart till univer-
sitet och SciencePark, utformningsaspekten viktig.
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Dnr: SBF  

Stadsbyggnadsförvaltningen

Lokaliseringsutredning
Räddningstjänsten 2016-02-25

Anna Karin Lidén SBF/Stadsplanering/plan

StadsbyggnadsförvaltningenPorsögården, Luleå Energi
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Dnr: SBF 

Lokaliseringsutredning
Räddningstjänsten 2016-02-25Stadsbyggnadsförvaltningen StadsbyggnadsförvaltningenPorsögården, bakom Beijer

Porsögården, bakom Beijer

1. Med detta lägen kan antalet stationer ev minskas då insatstider till 
Sjukhuset och Värlsarvet är kortare än från dagens centrumstation.

2. Tomtstorlek ca 28000m2 (illustration), Mindre markförvärv/byte 
med Beijers för infart om in bef mast ska måsta flyttas. Tomten är 
mer kvadratisk och bredden kan inte bli mer än ca 210 meter.

3. Luleå kommun. Har länge bevarats som en markreserv.

4. Gällande detaljplan A267, park eller planetering. ÖP anger förtät-
ning av verksamheter. Ny detaljplan behövs. RI järnväg, reservat 
järnväg, uppmärksamhetsområde för transporter farligt gods på 
järnväg men knappast begränsande för RTJs verksamhet. Nya dub-
belspåret troligen på den här sidan befintligt spår.

5. Markförhållanden stora höjdskillnader, sprängning av berg Byggtid 
ca 2,5 – 3 år från idé/ behov och program till inflyttning. Uttag av 
massor innan bygget kan påbörjas. Kostnader?

6. Närhet till natura 2000 och Naturreservat. Inget förorenat yt- eller 
dagvatten mot viken. Marken utpekad som odlingsbar typ, ingen 
utpekad användning. Närhet till ledningar och FB (säkerhetsrisk?) 
Överensstämmer inte helt med ÖP 2013. 

7. Anslutning via planerad rondell vid infart till Beijers. Ev påfart till 
Haparandavägen mot stan, det behöver dock utredas mera.

8. Ett par hundra meter ny anslutningsledningar behövs. Befintliga 
luftledningar för kraft har gjorts om till markförlagda och luftled-
ningar demonteras i dagsläget.

9. Området är föremål för andra lokaliseringsutredningar.
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Dnr: SBF  

Stadsbyggnadsförvaltningen

Lokaliseringsutredning
Räddningstjänsten 2016-02-25

Anna Karin Lidén SBF/Stadsplanering/plan
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Dnr: SBF 

Lokaliseringsutredning
Räddningstjänsten 2016-02-25Stadsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsförvaltningen

Bensbyvägen, AGA
1. Med detta lägen kan inte antalet stationer minskas då insatstider till 

Sjukhuset och Värlsarvet är för långt från detta läge.

2. Tomt ca 9100 m2 (illustration)

3. Markägare AB Logement 2 i Luleå, Ev möjliget att köpa in

4. A368 JM, Småindustri, 2 våningar, begränsningar i utfarter mot alla 
håll utom Logementsvägen. 

5. Markförhållanden morän. Byggtid ca 2,5 – 3 år från idé/ behov och 
program till inflyttning. Kostnader? 

6. Delvis inom uppmärksamhetsområde för farligt gods på 
väg(troligen inget hinder). 

7. In och ut mot Bensbyvägen med tillåtet för endast utryckningsfor-
don med vänstersväng, blåsljusstopp både på Bensbyvägen och på 
Svartöleden. Kostnader?

8. Hur ser framtid/förändring ut för transformatorstationen? Kostna-
der?

9. Exponerat läge vid en stor väg i staden och en väl gestaltad byggnad 
skulle vara välgörande. 

Bensbyvägen, AGA
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Dnr: SBF  

Stadsbyggnadsförvaltningen

Lokaliseringsutredning
Räddningstjänsten 2016-02-25

Anna Karin Lidén SBF/Stadsplanering/plan
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Dnr: SBF 

Lokaliseringsutredning
Räddningstjänsten 2016-02-25Stadsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsförvaltningen

Analys och rekommendationer
Av de utredda områdena är 3 ev 4 lägen föreslagna för fortsatt utredning :

• Norr om Rostbollen

• Porsögården, Luleå Energi

• Porsögården, bakom Beijer

• ev Bensbyvägen, AGA

De utredda områdena som inte rekommendera faller bort eftersom att :

• De är områden som inte kommunen äger, förmodade inköp av mark 
bedöms bli både ta lång tid och bli väldigt kostsam och i vissa fall är 
trafiktekniska eller byggnadstekniska hindret.
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-03-30

 
2016/273-3.1.2.2

Göran Gabrielson

Samhällsutvecklingskontorets förslag till riktlinjer för 
markanvisning
Ärendenr 2016/273-3.1.2.2

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets 
förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för markanvisning.

Sammanfattning av ärendet
Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar innehåller 
bestämmelser om riktlinjer för kommunala markanvisningar. Med 
markanvisning avses en överenskommelse mellan en kommun och en 
byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och 
under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse 
av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande.

En kommun ska anta riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna ska innehålla 
kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av 
markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande 
villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning.

Beslutsunderlag
 Förslag till riktlinjer för markanvisning

Anna Lindh Wikblad
Chef Samhällsutvecklingskontoret

Beslutet skickas till
Stadsbyggnadsförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret
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Riktlinjer för markanvisning
Luleå kommun

• • • Riktlinjer

RIKTNINGAR
Visar vad som är avgörande att prioritera för Luleå som samhälle 
halvvägs till Vision Luleå 2050. Balanserar de värden och intressen 
som anges i visionen och ger en ram för att ta fram långsiktiga mål.

VISION
Ger en bild av det samhälle vi vill nå.

PROGRAM
Tydliggör Luleå kommuns vilja och innehåller angreppssätt 
och långsiktiga mål för att genomföra riktningarna. 

PLANER & RIKTLINJER
Visar enskilda nämnders långsiktiga ambitioner, insatser eller förhållnings-
sätt för att leva upp till externa och interna krav. En plan ger disposition 
av händelser till tid och innehåll. En riktlinje visar på en hållning i en fråga 
som rör samhällets utveckling och ger vägledning i arbetet.
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Dokumenttyp: Riktlinjer
Dokumentnamn: Riktlinjer för markanvisning
Dokumentansvarig: Anna Lindh Wikblad
Senast reviderad: 
Fastställd: Remissversion
Beslutinstans: 
Giltighetstid: 
Dokument gäller för: Alla förvaltningar

RIKTNINGAR
Visar vad som är avgörande att prioritera för Luleå som samhälle 
halvvägs till Vision Luleå 2050. Balanserar de värden och intressen 
som anges i visionen och ger en ram för att ta fram långsiktiga mål.

VISION
Ger en bild av det samhälle vi vill nå.

PROGRAM
Tydliggör Luleå kommuns vilja och innehåller angreppssätt 
och långsiktiga mål för att genomföra riktningarna. 

PLANER & RIKTLINJER
Visar enskilda nämnders långsiktiga ambitioner, insatser eller förhållnings-
sätt för att leva upp till externa och interna krav. En plan ger disposition 
av händelser till tid och innehåll. En riktlinje visar på en hållning i en fråga 
som rör samhällets utveckling och ger vägledning i arbetet.
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Luleå kommun växer – var med och bygg 
Luleås framtid!
Luleå växer och utvecklas med nya områden för bostäder och 
verksamheter. Vision Luleå 2050 och Översiktsplanen med de sex 
programmen visar hur Luleå vill växa; en helhetssyn för att bygga 
det långsiktigt hållbara samhället. 

Det behövs attraktiva bostäder och bostadsmiljöer för att fler ska 
vilja komma hit, etablera sig och stanna kvar. För att nå detta krävs 
en samverkan mellan kommunen och privata aktörer. Projekten ska 
kunna genomföras rationellt och till kalkylerbara kostnader varför 
det är av stor vikt att parterna är överens om hur samarbetet ska gå 
till och vad som förväntas av respektive part.

Ny bebyggelse i Luleå ska bidra till en hållbar stadsutveckling såväl 
ekonomiskt som ekologiskt och socialt. Det ska finnas en variation av 
upplåtelseformer, hustyper, lägenhetsstorlekar och priser. 

Dessa riktlinjer för markanvisning syftar till att tydliggöra spelregler 
mellan parterna för att underlätta och påskynda byggprocessen och 
nå de mål som eftersträvas med ny bebyggelse.
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Syfte med riktlinjerna för markanvisning 
Markanvisning behandlas i lag (2014:899) om riktlinjer för 
kommunala markanvisningar.

Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen 
och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en 
begränsad tid och under givna villkor förhandla
med kommunen om exploatering av ett markområde som ägs av 
kommunen. Mark som ägs av ett kommunalt bolag omfattas inte.

Syftet med kommunens riktlinjer för markanvisning är att ge 
en likabehandling av byggherrar/exploatörer och att resultatet 
av markanvisningen, det som byggs på platsen, leder till att 
intentionerna i kommunens översiktsplan genomförs. 

Dessa riktlinjer för markanvisning innehåller kommunens 
utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av 
markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och 
grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för 
markprissättning.
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Metoder för markanvisning
Luleå kommun använder sig av olika metoder för att tilldela mark 
till intresserade byggherrar. De olika metoderna är direktanvisning, 
jämförelseförfarande och tävling. Oavsett metod för  markanvisning 
kommer dialog att hållas med intressenter under processen. Valet av 
metod för respektive markanvisning beslutas av Kommunstyrelsen 
och styrs av förutsättningarna för det aktuella område som ska 
anvisas.

Direktanvisning
Vid direktanvisning väljer kommunen ut en byggherre som får 
markanvisningen. Motivet till val av byggherre kan vara att den 
aktuella byggherren har ett intressant koncept eller att ge möjlighet 
för nya aktörer att komma in på marknaden. En intressent som visar 
idéer eller utformningar med hög kvalité, kanske nyskapande och 
unika, kan vara en anledning för kommunen att använda sig av 
direktanvisning.

Direktanvisning kan också vara aktuell i områden med gällande 
detaljplan eller där området tidigare funnits ute för markanvisning 
utan att någon byggnation kommit till stånd.

Jämförelseförfarande
Att anvisa mark genom jämförelseförfarande innebär att kommunen 
definierar ett markområde och anger vilken inriktning och vilka 
förutsättningar som ska gälla. Byggherrarna får utifrån detta lämna 
in förslag på hur de vill bebygga det aktuella området. Förslagen 
som lämnas in ska utgöra ett relativt enkelt underlag, mera av typen 
principskisser och beskrivningar. Jämförelseförfarande kan även 
tillämpas i de fall flera byggherrar lämnar in intresseanmälan för 
samma markområde eller om kommunen uppfattar att det finns ett 
bredare intresse.
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Tävling
Tävling används vid särskilda projekt i centrala områden eller 
stadsdelscentrum som starkt påverkar stadsbilden eller som på annat 
sätt är speciella eller kräver någon form av särskild utformning. 
Vid tävlingsförfarande kräver kommunen ett mer omfattande 
och detaljrikt förslag för utformning av bebyggelsen och för de 
områdesspecifika kriterierna.
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Försäljning av småhustomter och 
industritomter/verksamhetstomter

Försäljning av kommunens småhustomter 
Kommunala småhustomter fördelas till kommunens tomtkö 
och säljs till privatpersoner till ett fast pris med tillkommande 
anslutningsavgifter. Områden planerade för sammanbyggda småhus 
kan tilldelas byggherre genom markanvisning. Kommunen kan då 
kräva att byggherren ska fördela tomterna
eller viss del av dessa via kommunens tomtkö.

Försäljning av kommunens industritomter, mark för 
verksamheter
Mark för verksamheter kan erbjudas till den som vill uppföra 
byggnader och bedriva verksamhet som kommunen bedömer passar 
in i ett visst område. Tilldelning av mark för verksamheter sker 
normalt som direktanvisning.

Verksamhetstomterna säljs till ett fast pris med tillkommande 
anslutningsavgifter. Inför en etablering kan i vissa fall 
markanvisningsavtal träffas som ger byggherren möjlighet att utreda 
förutsättningarna för bebyggelse innan köpet sker.
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Kommunens handläggning av inkomna 
intresseanmälningar
För att erhålla markanvisning krävs att en intresseanmälan lämnas 
in till kommunens Samhällsutvecklingskontor. Det kan vara 
kommunen som går ut med förfrågning om
intresseanmälningar för markanvisningar för specifika objekt, men 
den enskilde byggherren kan gärna ta eget initiativ och efterfråga 
markanvisning. 

Intresseanmälningarna kan vara olika omfattande beroende på 
vilket markanvisningsförfarande som tillämpas för det aktuella 
markområdet. Handläggningstiden är normalt tre månader men 
kan i större och mer komplexa projekt vara längre. Ansökningar 
som utgår från översiktsplanen, platsen eller områdets speciella 
förutsättningar förenklar handläggningsprocessen.

Kommunen startar en dialog med byggherren för att diskutera och 
förtydliga olika förslag och krav och ger därigenom byggherren 
möjlighet att modifiera sitt förslag utifrån kommunens mål 
och riktlinjer rörande det aktuella markområdet. I de fall ett 
inlämnat förslag anses intressant att gå vidare med ska beslut om 
markanvisning samt godkännande av markanvisningsavtal fattas av 
Kommunstyrelsen.
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Bedömningsgrunder vid utvärdering av 
intresseanmälningar
Kommunens översiktsplan är styrande för en markanvisning. För att 
skapa en varierad och levande stadsmiljö eftersträvar Luleå kommun 
en blandad bebyggelse med olika hustyper, arkitektur, skala och 
upplåtelseformer. Kommunen eftersträvar också en mångfald av 
bostadsproducenter och vill ge både små och stora byggherrar 
möjlighet att delta i Luleås utveckling.

När intresseanmälningar för markanvisning kommit in 
bedömer kommunen hur det inkomna förslaget förhåller sig till 
översiktsplanen, detaljplaner samt till krav och rekommendationer 
som kommunen ställt upp för den aktuella platsen. Exempel på 
bedömningsgrunder vid utvärdering är hur hållbarhetskriterier, 
sociala, ekonomiska och ekologiska, beaktats, men kan även vara 
upplåtelseform, bebyggelsestruktur, kvalitet, nytänkande, ekonomi 
och energianvändning.

Kommunen tar hänsyn till byggherrens ekonomiska stabilitet och 
hur väl eventuella tidigare markanvisade projekt har genomförts, 
kvalitets- och miljöprofil hos byggherren, beräknad byggtid med 
mera.
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Vad innebär det att träffa 
markanvisningsavtal?
Markanvisningsavtalet anger vilket markområde som anvisas och 
redovisar förutsättningarna för att byggherren ska få rätt att bygga 
på det anvisade markområdet. En markanvisning som görs i ett 
tidigt skede innebär oftast att aktören är delaktig i framtagande av 
detaljplan och har en aktiv roll i planering och utredningsarbete. När 
detaljplan för det aktuella området vunnit laga kraft har byggherren 
två år på sig att börja bebygga området.

De markanvisningar som görs efter att en detaljplan är upprättad 
innebär att de flesta förutsättningarna redan är klarlagda och 
aktören ska då följa bestämmelserna i detaljplanen samt eventuella 
övriga förutsättningar som kommunen redovisar i avtalet om 
markanvisning. 

Kommunen har rätt att återta en markanvisning om byggherren 
inte har ekonomiska förutsättningar eller intentioner att genomföra 
det överenskomna projektet. I de fall projektet inte kommer att 
genomföras, till exempel på grund av att kommunen återtagit 
markanvisningen eller på grund av att detaljplanen inte vinner laga 
kraft, ska vardera part stå för sina egna nedlagda kostnader och 
någon kompensation i form av ersättning eller ny markanvisning ska 
inte utgå.
En markanvisning får inte överföras till en annan byggherre utan 
kommunens skriftliga medgivande. Detta gäller även överförande 
till närstående bolag såsom dotterbolag. 
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Markanvisningsavtalets innehåll
Ett markanvisningsavtal reglerar fördelning av ansvar, åtaganden
och kostnader mellan kommunen och byggherren. Innehållet beror
på förutsättningarna i det aktuella området. Markanvisningsavtalet
kan ange områdets avgränsning, byggherrens skyldighet att leverera
underlagsmaterial till planarbetet, specifika krav och villkor för
exploateringen, upplåtelseform, löptid, prissättning, hur kommande
köpeavtal ska villkoras, vilka avgifter som byggherren ska betala,
vad som gäller om byggherren inte fullföljer byggnation, hävande av
avtalet, vad som händer om detaljplanen inte vinner laga kraft med
mera.
Observera att kommunen inte kan garantera byggrätter vid
markanvisning som sker innan detaljplan antagits för det aktuella
området.
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Överlåtelse och upplåtelse av mark till 
byggherre 
När detaljplanen vunnit laga kraft följs markanvisningsavtalet av 
ett marköverlåtelseavtal. Överlåtelse innebär att kommunen säljer 
marken till byggherren. När byggherren presenterat planer som 
uppfyller villkoren i markanvisningsavtalet, bygglov beviljats och 
byggnadsarbeten ska påbörjas träffar
kommunen och byggherren ett köpeavtal för överlåtelse av marken. 
Erläggande av betalning för marken sker i anslutning till att 
byggherren får tillträde till aktuellt markområde.

I vissa fall kan marken upplåtas med tomträtt till byggherren. Detta 
gäller vid byggnation av flerbostadshus med hyresrätt. I de fall 
marken upplåtes med tomträtt sker upplåtelsen mot en
årlig tomträttsavgäld i enlighet med kommunens taxa och med 
reducerad avgäld de fem första åren.

Överlåtelseavtalet villkoras med att gälla under förutsättning av 
att byggherren påbörjar byggnation i väsentlig omfattning inom 
viss angiven tid. I annat fall upphör avtalet att gälla. Med väsentlig 
omfattning menas att grundläggning ska vara utförd, att stomme ska 
vara rest eller att betydande investeringar för byggnadsproduktionen 
har gjorts på annat sätt.
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Principer för markprissättning
Luleå kommuns prissättning av mark baseras på marknadsmässiga 
grunder och ska ge kostnadstäckning för kommunens 
exploateringskostnader. Det innebär att kommunen ska få täckning 
för kostnader för anläggning av allmänna anläggningar som gator, 
parker, lekplatser, gång- och cykelvägar med mera. Markpriset är 
differentierat beroende på läge och attraktivitet. Markpriset anges 
per kvm BTA och beräknas utifrån projektets totala byggrätt enligt 
gällande detaljplan.

För de kostnader kommunen har för anläggande av vatten avlopp 
och dagvatten tas anläggningsavgifter ut enligt kommunens gällande 
va-taxa. Eventuella övriga anslutningsavgifter för el, fiber, fjärrvärme 
med mera ska exploatören betala till respektive leverantör.
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-04-07

 
2016/492-3.1.2.2

Anna Lindh Wikblad

Prissättning vid försäljning av tomtmark för bostads-, 
kontors- och handelsändamål
Ärendenr 2016/492-3.1.2.2

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets 
förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till prissättning av mark 
för bostäder, kontor, handel mm i enlighet med förslaget nedan.

Beskrivning av ärendet
En översyn av kommunens prissättning vid försäljning av tomtmark för 
flerbostadshus, kontor och handel mm har genomförts. Nuvarande marktaxa 
antogs av kommunstyrelsen 1991-03-11 § 156. Det nya förslaget omfattar inte 
småhustomter och områden med i huvudsak arbetsplatser. En översyn av 
prissättningen för småhustomter avses ske i nästa steg medan priserna för 
mark inom arbetsplatsområden är tänkt att ses över i samband med att 
detaljplan för nästa arbetsplatsområde arbetas fram.

Vid översynen av markpriserna har strävan varit att utifrån marknadsmässiga 
grunder få kostnadstäckning för kommunens exploateringskostnader. Detta 
innebär att kommunen ska få täckning för de kostnader kommunen har för att 
ställa i ordning marken så att marken kan bebyggas. Kommunens kostnader 
kan avse anläggande av gator, parker, lekplatser, gång- och cykelvägar men 
också kostnader för kommunens ursprungliga markförvärv, kostnader för 
framtagande av detaljplan, fastighetsbildningskostnader mm. Kommunens 
kostnader för anläggande av vatten- och avlopp finansieras genom 
anläggningsavgifter i enlighet med kommunens va-taxa.

Förslaget till ny taxa har differentierats beroende på läge och attraktivitet och 
syftar till att få en utjämnande effekt över hela kommunen. Kommunen har 
indelats i fyra zoner A-D vilka anges på bifogad karta. Markpriset föreslås 
beräknas utifrån ytbegreppet bruttoarea, BTA, enligt Svensk standard och 
baserad på den byggrätt som planen medger. Den nya taxan föreslås ska 
tillämpas på bostäder och kontor samt med ett tillägg för handelsändamål.

För bostäder och kontor i zon A-D samt för handelsändamål i zon D:

Zon A    1500 kr/kvm BTA
Zon B     1200 kr/kvm BTA
Zon C     900 kr/kvm BTA
Zon D     500 kr/kvm BTA
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-04-07

 
2016/492-3.1.2.2

Anna Lindh Wikblad

För handelsändamål i zon A-C:

Zon A    2000 kr/kvm BTA
Zon B     1600 kr/kvm BTA
Zon C     1300 kr/kvm BTA

Vid försäljning av små specialtomter, ex transformatorstationer, bestäms 
priset till minimum 50 000 kr.

Undantag från ovanstående priser får i enstaka fall när speciella 
omständigheter föreligger medges av kommunstyrelsen.

Samhällsutvecklingskontoret föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
ovanstående förslag.

Beslutsunderlag
 Zonindelning, kartbilaga 1

Anna Lindh Wikblad
Samhällsutvecklingschef

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen, samhällsutvecklingskontoret
stadsbyggnadsförvaltningen, projektutveckling
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-04-07

 
2015/1025-24

Anna Lindh Wikblad

Markanvisning och fastighetsförsäljning till Udden i Luleå 
AB på fastigheterna Malmskolan 2, Malmudden 2 och del 
av Skurholmen 8:38 i Luleå kommun
Ärendenr 2015/1025-24

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets 
förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till avtal mellan 
kommunen och Udden i Luleå AB berörande exploatering av 
fastigheterna Malmskolan 2, Malmudden 2 och del av Skurholmen 8:38

2. Samhällsutvecklingschefen ges i uppdrag att underteckna avtalet samt 
efterföljande köpehandlingar

Sammanfattning av ärendet
Kommunen genomförde under 2015 en markanvisningstävling för ny 
bostadsbebyggelse på Malmudden i Luleå. Tjidtjak AB/Part Construktion AB 
utsågs som vinnare i tävlingen och erhöll därefter markanvisning som 
beslutades av kommunstyrelsen 2015-09-14 § 181. För att förtydliga och 
komplettera beslutet om markanvisning har ett förslag till 
markanvisningsavtal upprättats mellan kommunen och bolaget.

Förslaget till markanvisningsavtal innebär att markanvisningen gäller för 
Udden i Luleå AB, org nr 559013-5447, vilket är bolagets nya namn. I avtalet 
regleras att kommunen svarar för rivning av befintliga byggnader på det 
markanvisade området liksom sanering av en mindre förorening. Om 
exploateringen kommer att beröra annans mark så ankommer det på Udden i 
Luleå AB att själv svara för förvärv och överenskommelser gentemot denne. 
Husproduktionen ska vara påbörjad i väsentlig omfattning senast två år efter 
det att detaljplanen vunnit laga kraft. I avtalsförslaget regleras också att 
markpriset ska bestämmas enligt den kommunala markpristaxan som gäller 
vid överlåtelsetidpunkten. Tillträde får ske så snart detaljplanen vunnit laga 
kraft och rivning och sanering slutförts.

Samhällsutvecklingskontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner bilagt 
förslag till markanvisningsavtal.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut om markanvisning 2015-08-17 § 170
 Markanvisningsavtal med Udden i Luleå AB
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-04-07

 
2015/1025-24

Anna Lindh Wikblad

Anna Lindh Wikblad
Chef, samhällsutvecklingskontoret 

Beslutet skickas till
Udden i Luleå AB
Kommunledningsförvaltningen, samhällsutvecklingskontoret
Stadsbyggnadsförvaltningen, projektutveckling
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Kommunstyrelsen har 2015-09-14 § 181 beslutat att lämna markanvisning till 
Tjidtjak AB/Part Construktion AB på del av Malmudden, berörande 
fastigheterna Malmskolan 2, Malmudden 2 och del av Skurholmen 8:38 i 
Luleå kommun. Som komplement till detta beslut träffas följande avtal 
mellan Tjidtjak AB/ Part Construktion AB, numera namnändrat till Udden i 
Luleå AB, org nr 559013-5447, nedan kallad exploatören, och Luleå kommun, 
org nr 212000-2742, nedan kallad kommunen. Om tidigare beslut och detta 
avtal innehåller olika uppgifter gäller vad som sägs i detta avtal. 

Detta avtal gäller under förutsättning av kommunstyrelsens godkännande.

Markanvisningen innebär rätt för exploatören att bebygga ett område på 
Malmudden med ca 150 bostäder. Avgränsning av det markanvisade 
området är preliminär och kommer att exakt bestämmas under 
detaljplanearbetet. Det markanvisade området är idag bebyggt och 
inrymmer ett kommunalt omsorgsboende. Kommunen avser att flytta 
omsorgsboendet och har därför påbörjat planering för nybyggnation av ett 
nytt omsorgsboende på Lulsundet. När nya omsorgsboendet färdigställts och 
verksamheten flyttats ska byggnader på det markanvisade området rivas. 
Rivningen ombesörjs och bekostas av kommunen. Vid geoteknisk 
undersökning av området har en mindre förorening påträffats i två 
närliggande punkter. Föroreningen härstammar troligtvis från en gammal 
oljecistern. Kommunen svarar för och bekostar att i samband med rivningen 
sanera det förorenade området till känslig markanvändning i enlighet med 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. Kommunen ska 
bedriva arbetet med nybyggnation, rivning och sanering på ett skyndsamt 
sätt.

Tillträde till det markanvisade området får ske så snart alla åtgärder enligt 
ovanstående stycke slutförts och detaljplan för det anvisade området vunnit 
laga kraft. Husproduktionen ska vara påbörjad i väsentlig omfattning senast 
två år efter det att tillträde kunnat ske. Om exploateringen berör annans mark 
svarar exploatören själv för förvärv och överenskommelser gentemot denne.

Innan marköverlåtelse sker ska exploatören redovisa tidplan för 
husproduktionen och dess färdigställande. Marken kommer att överlåtas i 
befintligt skick efter utförd rivning och sanering av det förorenade området. 
Markpriset ska bestämmas enligt den kommunala markpristaxan som gäller 
vid överlåtelsetidpunkten. Exploatören ska svara för allt arbete och alla 
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kostnader inom kvartersmark. Exploatören svarar också för kostnader för 
lagfart, bygglov inklusive planavgift, Va-anläggning, el, fjärrvärme mm enligt 
gällande taxor. Kommunen svarar för fastighetsbildningskostnader.

Om exploatören inte påbörjat husproduktion i väsentlig omfattning senast 
två år efter det att tillträde till det markanvisade området fått ske förfaller 
denna markanvisning utan rätt för exploatören till ersättning för nedlagda 
kostnader.

Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna har tagit var sitt.

Luleå 2016- Luleå 2016-

För Luleå Kommun För Udden i Luleå AB

………………………… ……………………
Anna Lindh Wikblad Bernt Tingvall
Samhällsutvecklingschef

…………………….
Anton Lundholm
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSUNDERLAG 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-04-07

 
2016/493-3.1.2.2

Anna Lindh Wikblad

Fastighetsförsäljning till Svensk Cater Real Property AB av 
fastigheten Bergnäset 1:439 i Luleå kommun
Ärendenr 2016/493-3.1.2.2

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets 
förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till tilläggsavtal 
mellan kommunen och Svensk Cater Real Property AB berörande del 
av Bergnäset 1:1, numera fastigheten Bergnäset 1:439.

1. Samhällsutvecklingskontorets chef får i uppdrag att underteckna 
tilläggsavtalet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2014-10-13 § 190 om försäljning av del av 
Bergnäset 1:1 till Svensk Cater Real Property AB belägen inom Kallax 
Företagsstad. Avtal träffades i december 2014 om fastighetsförsäljningen. 

Avtalet villkorades med att gälla under förutsättning av att byggnation i 
väsentlig omfattning påbörjades senast 2015-12-31. Bolaget har påbörjat 
markarbeten på området men ännu inte påbörjat byggnationen varför 
villkoret inte kan anses uppfyllt. Upphandlingen av entreprenaden drog ut på 
tiden men har nu genomförts och byggstart ska ske inom kort. 

Förslag till tilläggsavtal har träffats som innebär att byggnadsvillkoret 
förlängs till 2016-08-31. Den överlåtna fastighetsdelen har numera avstyckats 
och getts beteckningen Bergnäset 1:439.

Samhällsutvecklingskontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner bilagt 
förslag till tilläggsavtal.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut om fastighetsförsäljning 2014-10-13 § 190
 Tilläggsavtal med Svensk Cater Real Property AB

Anna Lindh Wikblad
Samhällsutvecklingschef

Beslutet skickas till
Svensk Cater Real Property AB
Kommunledningsförvaltningen, samhällsutvecklingskontoret
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSUNDERLAG 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-04-07

 
2016/493-3.1.2.2

Anna Lindh Wikblad

Stadsbyggnadsförvaltningen, projektutveckling
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Avdelning 2016-04-08

 
2015/913-20

Anna Lindh Wikblad

Markanvisning till HÖ Allbygg AB på del av fastigheten 
Björkskatan 1:3 i Luleå kommun
Ärendenr 2015/913-20

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets 
förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att HÖ Allbygg AB erhåller markanvisning 
till ett område på del av Björkskatan 1:3 för byggande av 
flerbostadshus i enlighet med villkoren nedan.

2. Samhällsutvecklingskontorets chef ges rätt att underteckna 
köpehandlingarna.

3. Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att upprätta ny detaljplan för 
det aktuella området på del av Björkskatan 1:3 samt besluta om 
antagande av planen under förutsättning att inga betydande 
avvikelser har skett från uppdragsbeskrivningen

Beskrivning av ärendet
HÖ Allbygg AB har inkommit med en förfrågan om att köpa ett markområde 
mellan Vårvägen och Midsommarvägen på Björkskatan. HÖ Allbygg är 
intresserade av att bygga bostäder i någon form på området.

Översiktsplanen anger att det bör ske en allmän förtätning inom stadsbygden 
och att en eventuell förtätning på Björkskatan i första hand bör ske med 
flerbostadshus för att på så sätt uppnå en bättre blandning av bostadstyper. 
Området är avsatt som park/plantering enligt gällande detaljplan och beläget 
inom verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Samhällsutvecklingskontoret har i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen 
bedömt att området kan bebyggas. Byggandet av flerbostadshus bidrar till en 
blandning av olika boendeformer i området i enlighet med översiktsplanens 
intentioner. För att möjliggöra ny bebyggelse på området måste en ny 
detaljplan för området tas fram. Projektets innehåll och bebyggelsens 
utformning får i samråd med bolaget avgöras under planarbetet. Likaså bör 
behovet av aktivitetsytor i området utredas i samband med planarbetet.

Samhällsutvecklingskontoret föreslår att HÖ Allbygg AB erhåller 
markanvisning i enlighet med nedanstående villkor.

HÖ Allbygg AB erhåller markanvisning till del av Björkskatan 1:3 för 
byggande av flerbostadshus. HÖ Allbygg AB ska tillhandahålla underlag för 
detaljplanearbetet. Markanvisningen ska gälla under förutsättning av att HÖ 
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Avdelning 2016-04-08

 
2015/913-20

Anna Lindh Wikblad

Allbygg AB påbörjar husproduktion i väsentlig omfattning senast två år efter 
det att detaljplanen vunnit laga kraft. Innan husproduktionen påbörjas ska 
bolaget redovisa tidplan för husproduktionen och dess färdigställande. HÖ 
Allbygg AB äger rätt att förvärva marken i befintligt skick i enlighet med vid 
försäljningstidpunkten gällande markpristaxa. HÖ Allbygg AB svarar för allt 
arbete och alla åtgärder inom det anvisade området. Bolaget betalar alla 
kostnader för bygglov inkl planavgift, va-anläggning, el mm enligt gällande 
taxor.

Om HÖ Allbygg AB inte har påbörjat husproduktionen i väsentlig omfattning 
senast två år efter det att detaljplanen för området vunnit laga kraft förfaller 
denna markanvisning utan rätt för HÖ Allbygg AB till ersättning för nedlagda 
kostnader.

Vidare föreslås att chefen för samhällsutvecklingskontoret får i uppdrag att 
underteckna köpehandlingarna.

Anna Lindh Wikblad
Chef samhällsutvecklingskontoret

Beslutet skickas till
HÖ Allbygg AB
Kommunledningsförvaltningen, samhällsutvecklingskontoret
Stadsbyggnadsförvaltningen, projektutveckling
Stadsbyggnadsförvaltningen, stadsplanering
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LULEÅ KOMMUN REMISSVAR 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-04-08

 
2016/346-3.4.6.6

Anders Bylund

Remiss Åtgärder för systematisk anpassning av 
hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard
Ärendenr 2016/346-3.4.6.6

Kommunledningsförvaltningens/Samhällsutvecklingskontorets 
förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna nedanstående yttrande på remissen.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Trafikverkets förslag till 
åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas 
trafiksäkerhetsstandard för den nuvarande planperioden 2014 – 2025.

Remissrapporten visar en samlad bild av de föreslagna åtgärderna och dess 
effekter på nationell nivå. De vägar som berörs av förslagen är vägar med fler 
än 2 000 fordon per dygn. I remissunderlaget ingår också länsvisa rapporter 
som redovisar de höjningar av hastighetsgränser som följer av de åtgärder 
som ingår de fastställda nationella planerna och länsplanerna till år 2025. 
Dessutom visas förslag till övriga anpassningar av hastighetsgränserna till 
vägarnas standard. Rapporten redovisar också de transportpolitiska effekter 
på bl.a. restid, trafiksäkerhet och miljö som förväntas uppstå till följd av 
beskrivna åtgärder.

Skälet till att Trafikverket har tagit fram förslag till justerade hastighetsgränser 
är att regeringen har uttryckt att det är viktigt att fortsätta att systematiskt 
anpassa hastighetsgränserna till vägarnas standard.

Kommunens synpunkter ska skickas till Trafikverket senast den 1 juni 2016.

Beskrivning av ärendet
För Norrbottens del föreslås tio vägsträckor få höjd hastighetsgräns under 
planperioden 2014 – 2025 på grund av ombyggnadsarbeten som höjer 
trafiksäkerhetsstandarden. Främst på E4 och E10. I Luleå kommun berörs:

 Rv97 Sunderbyn – Sävast, 7 500 fordon per dygn – Höjs från 90 till 100.
 E4 förbi Börjelslandet, 7 800 fordon per dygn – Höjs från 90 till 100
 E4.15 Trafikplats Notviken - Cirkulationsplats Notviken (Rostbollen), 

16 000 fordon per dygn – Höjs från 90 till 90/100
 Rv97 Gammelstad - Trafikplats Notviken, 13 000 fordon per dygn – Höjs 

från 90 till 90/100.
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LULEÅ KOMMUN REMISSVAR 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-04-08

 
2016/346-3.4.6.6

Anders Bylund

Sammanlagt finns det cirka 107 km vägar i Norrbotten som föreslås få sänkt 
hastighetsgräns till 80 km/h under planperioden för att uppnå den långsiktiga 
ambitionen om att ej mötesfria vägar med måttlig och betydande trafik ska ha 
max 80 km/h senast år 2025. I Luleå kommun berörs:

 Rv 94 Antnäs – Avan, 3 200 fordon per dygn – Sänks från 90 till 80.
 Lv 969 Reveln – Rutvikssund, 4 800 fordon per dygn - Sänks från 90 till 80.
 Lv 968 Gäddvik - E4, 4 750 fordon per dygn - Sänks från 90 till 80.

Luleå kommuns yttrande över remissen
Luleå kommun stödjer principen om att tillåten hastighet ska sättas utifrån 
respektive vägs hastighetsstandard och har inget att invända mot föreslagna 
hastighetsförändringar. Det är viktigt att trafikanter i Norrbotten inte utsätts 
för högre olycksrisker än trafikanter i andra delar av landet. Vi ser dock att 
rapporten bör kompletteras med:

 Olycksstatistik för respektive väg skulle ge ett tydligare stöd för respektive 
åtgärd och hastighetsförändring.

 En samhällsekonomisk beräkning som visar på vilka vägsträckor med 
sänkt hastighet som ger störst negativt utfall i dessa beräkningar som ett 
stöd för Trafikverket för var ombyggnadsåtgärder bör prioriteras för att 
uppnå bästa samhällsekonomiska effekt.

Beslutsunderlag
 Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas 

trafiksäkerhetsstandard – Nationell rapport, 2016-03-01
 Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas 

trafiksäkerhetsstandard - Norrbottens län, 2016-02-25

Anna Lindh Wikblad
Chef Samhällsutvecklingskontoret

Beslutet skickas till
Trafikverket – hastighetsanpassning@trafikverket.se
Samhällsutvecklingskontoret
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-04-04

 
2016/380-3.5.1.3

Barbro Müller

Samhällsutvecklingskontorets yttrande över projektet 
Aktiva skoltransporter – ett steg på vägen
Ärendenr 2016/380-3.5.1.3

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets 
förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja barn- och 
utbildningsförvaltningen och Luleå tekniska universitet 100 000 kronor för 
projektet Aktiva skoltransporter – ett steg på vägen. Medel anvisas från 
anslaget för särskilda folkhälsosatsningar, lightversionen. 

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen ansöker tillsammans med Luleå tekniska 
universitet om 100 000 kronor från Medel för särskilda folkhälsosatsningar, 
lightversionen.

Trots att fysisk aktivitet är en viktig faktor när det gäller hälsan så når endast 
en mindre del av svenska barn den rekommenderade nivån av fysisk aktivitet. 
Förr var det vanligt att barn och unga gick eller cyklade till skolan. På 70-talet 
gick eller cyklade 90 % av barnen och nu är siffran under 50%. Forskning visar 
att om elever själva får vara med och bestämma på vilket sätt de tar sig till 
skolan och stöd för det så ökar möjligheten till varaktighet. 
Projektet Aktiva transporter – ett steg på vägen syftar till att öka barns aktiva 
skoltransporter genom att utveckla en empowerment inspirerad metod. 

Projektet omfattar 40 barn i åldern 7-9 år och deras föräldrar. 
Projektet syftar till att påverka barns fysiska aktivitet och i slutändan deras 
hälsa och studieresultat. Dessutom förväntas projektet ge ökad trafiksäkerhet 
genom färre bilar utanför skolan samt minskad påverkan på miljön. 
Genom enkät till föräldrarna kartläggs deras attityder och erfarenheter av 
aktiva skoltransporter. Det utgör en grund för hur själva projektet ska 
utformas, allt ifrån idén om empowerment.

Projektet omfattar workshops för att samla in elevernas idéer och tillsammans 
med dem skapa det material som behövs exempelvis information till föräldrar 
som barnen tar med sig hem. Dessutom sker en utmaning hur långt barnen 
hinner gå eller cykla under projekttiden. Projektet beräknas pågå 160401-
161231.
Utvärdering sker genom fokusgrupp med barnen.

Beslutsunderlag
 Projektbeskrivning (bilaga)
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-04-04

 
2016/380-3.5.1.3

Barbro Müller

Anna Lindh Wikblad
samhällsutvecklingschef

Beslutet skickas till
Luleå tekniska universitet, barn- och utbildningsförvaltningen och 
samhällsutvecklingskontoret

98



99



100



101



102



LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-04-15

 
2016/409-3.5.1.3

Barbro Müller

Samhällsutvecklingskontorets yttrande över 
projektansökan Alla ska kunna delta
Ärendenr 2016/409-3.5.1.3

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets 
förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja Råneå brottarklubb och 
arbetsmarkandsförvaltningens ansökan om 100 000 kronor för projektet Alla 
ska kunna delta. Medel anvisas från Medel för särskilda folkhälsosatsningar, 
lightversionen.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsförvaltningen och Råneå brottarklubb ansöker gemensamt 
om 100 000 kronor från Medel för särskilda folkhälsosatsningar, 
lightversionen för projektet Alla ska kunna delta.

Råneå brottarklubb har under många år utgjort en naturlig del av Råneås 
idrottsliga ungdomsverksamhet. Förutom att bjuda in till olika former av 
fysisk aktivitet har klubben även fungerat som ett viktigt forum för social 
samvaro.

Projektet Alla ska kunna delta syftar till att ge nyanlända ungdomar 
möjligheter att integreras med övriga ungdomar. Projektet riktar sig till alla 
unga 10 till 20 år i Råneå med omnejd. Även föräldrar till flyktingbarn 
involveras för att hjälpa till och bli delaktiga i samhället via 
föreningsverksamhet. Projektet har också jämställdhetsfokus och ska så långt 
som möjligt arbeta könsnormsbrytande exempelvis med kvinnliga tränare i 
brottning. Aktiviteter omfattar deltagande i olika evenemang, prova-på 
träningar och övrig föreningsverksamhet. Projektet räknar att 100 unga ska ha 
deltagit i aktiviteter under projekttiden. 90% av deltagarna ska uppleva att 
deras hälsa har förbättrats genom deltagande i aktiviteterna, att deras sociala 
nätverk har utökats och 90% av de utrikesfödda ska uppleva att de fått 
möjlighet att träna svenska. 

Samarbete sker med områdesgruppen för samordning i närområdet. 
Dessutom sker samverkan med Norrbottens idrottsförbund som har 
samordning för regeringens satsning kring stöd till integration i 
föreningslivet, detta för att få en helhet i det som sker i Luleå.
Projektet beräknas pågå under ett år med projektstart 2016-05-01.
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-04-15

 
2016/409-3.5.1.3

Barbro Müller

Beslutsunderlag
Projektansökan samt kompletteringar (bilagor)
 
Anna Lindh Wikblad
Samhällsutvecklingschef

Beslutet skickas till
Råneå brottarklubb, arbetsmarkandsförvaltningen och 
samhällsutvecklingskontoret. 
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Kompetteringar till ”Alla skall kunna delta” 2016-04-11

Råneå Brottarklubb och Arbetsmarknadsförvaltningen.

För att kunna få en bra spridning kring de aktiviteter som anordnas i projektets regi avser Råneå 
Brottarklubb att samverka med Norrbottens Idrottsförbund.

Genom samverkan skall båda parterna kunna ta del av goda exempel, erfarenheter och kunskaper 
kring integration av målgrupperna.

Projektet ”Alla skall kunna delta” kommer att erbjuda en styrelseplats för representant från NIF för 
att säkra fortlöpande informations och kunskapsutbyte.

Förutom den planerade samverkan med Råneå Medborgarkontor avser projektet även att samverka 
med områdesgruppen i Råneå och likaså erbjuda dem plats i styrgrupp i syfte att få input samt ge 
output till andra organisationer så att synergieffekter kan uppstå på lokal nivå.

På så sätt kan även gemensamma beslut fattas utifrån ett helhetsperspektiv för samhällets och 
målgruppens bästa.

111



LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (3)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-03-17

 
2015/1300-25

Göran Gabrielson

Samhällsutvecklingskontorets yttrande gällande ändring av 
detaljplan för kv Biet 1>2, Residensgatan
Ärendenr 2015/1300-25

Kommunledningsförvaltningen/samhällsutvecklingskontoret förslag 
till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge negativt planbesked gällande 
ändring av detaljplan PL 238 för skogsområdet väster om 
Länsstyrelsen inom kvarteret Biet 1>2.

2. Sökanden föreslås att i första hand begära planändring för 
parkeringsytan mellan Stationsgatan och Sandviksgatan, Biet 1>1.

Sammanfattning av ärendet
Norrporten har den 6 oktober 2015 ansökt om detaljplaneändring för att 
möjliggöra byggnation av bostäder eller kontor på del av fastigheten Biet 1>2, 
se karta nedan.

Norrporten har tidigare varit i kontakt med kommunen i frågan, dels 
angående möjligheten att bebygga parkeringen på fastigheten Biet 1>1 och 
dels angående möjligheten att bebygga skogsområdet väster om befintlig 
bebyggelse på fastigheten Biet 1>2.

Fastighetskarta 

Skogen
Området omfattas av detaljplan Pl 238 och utgörs av prickad mark där 
skogsområdet skall bibehållas och inte får bebyggas. Området omfattas av 
översiktsplanens rekommendationer för Luleå centrum där området anges 

Ansökan avser exploatering 
väster om befintlig bebyggelse 
på Biet 1>2

Befintlig parkering på 
Biet 1>1
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (3)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-03-17

 
2015/1300-25

Göran Gabrielson

vara värdefull kulturmiljö. Generellt har grönstrukturen i centrum högt socialt 
värde och deras värden skall säkras och utvecklas.

Kommunens ställningstagande är att tallskogen har höga naturvärden i ett 
stadsbygdsperspektiv. Skogen har en viktig koppling dels till Residensparken, 
dels till promenadstråket längs vattnet. Residensparken, Residenset, 
Länsstyrelsen och skogen blir en helhet som lyfter kvalitén på 
promenadstråket, varför man bör vara extra försiktig med att beskära området 
ytterligare.

Parkeringen
Parkeringen på kv Biet mellan Stationsgatan och Sandviksgatan anges med K 
för kontor i detaljplanen men är prickad mark som inte får bebyggas.

Detaljplanen som antogs 2000 konstaterar att marken användes som parkering 
men att det då inte fanns någon förväntad ny användning inom den då 
närmaste tiden. Långsiktigt skulle dock kvarteret ses som ett 
exploateringsområde. 

Översiktsplanen anger att förtätning av bostäder i första hand ska ske på mark 
som används för markparkeringar och liknande samt genom infill medan 
värdefulla grönområden ska sparas. En ändring av detaljplanen för att 
möjliggöra bebyggelse på parkeringen är i linje med översiktsplanen och ett 
naturligt steg i centrums bebyggelseutveckling.

Beslutsunderlag
 Ritning över bostadsbyggrätt Biet 1 2015-10-06

Anna Lindh Wikblad
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 3 (3)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-03-17

 
2015/1300-25

Göran Gabrielson

Chef Samhällsbyggnadskontoret

Beslutet skickas till
Fastighetsaktiebolaget Norrporten
Stadsbyggnadsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen/Samhällsutvecklingskontoret
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Bostadsbyggrätt om 
ca 10 000 m² BOA

Fastighets-

beteckning

Luleå Biet 1

Adress: Residensgatan 17, 
Sandviksgatan 11-13 m.fl, 
Luleå

Lagfaren ägare Norrporten i Luleå AB, 

5566089347

Area På fastigheten finns 

byggnader om en 

uthyrningsbar area om 

cirka 15 275 kvm med 

Länsstyrelsen, Lantmäteriet 

och Metria som största 

hyresgäster.

Byggrätt Fastighetsaktiebolaget

Norrporten önskar se över 

möjligheten att exploatera 

del av Fastigheten med 

bostadsbyggrätt om cirka 

10 000 kvm BOA enligt 

ritning th.
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (4)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-04-11 2015/1357-25
Göran Gabrielson

Samhällsutvecklingskontorets yttrande över 
markanvisning Gültzauudden
Ärendenr 2015/1357-25

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets 
förslag till beslut

1. Kommunstyrelsens beslutar att anvisa mark till MAF Fastigheter AB 
på del av fastigheten Innerstaden 2:1 inom ett område som avgränsas 
av Älvgatan och promenadstråket längs vattnet samt Repslagargatan 
och Kastellgatan.

2. Markanvisningen ska gälla till 2018-09-31.
3. Markanvisningen ska gälla enligt nedanstående villkor

Sammanfattning av ärendet
MAF Fastigheter AB har anmält intresse av att erhålla markanvisning för ett
område mellan småbåtshamnen och kv. Svanen på Gültzauudden i Luleå
centrum. Ansökan avser uppförandet av flerbostadshus i blandade 
upplåtelseformer samtidigt som naturvärden tas tillvara. Befintliga 
aktivitetsytor förutsätts kunna flyttas eller ersättas med en eller flera 
likvärdiga aktivitetsytor inom den nya bebyggelsen.

Beskrivning av ärendet
Området omfattas av detaljplan Pl 225 som anger Parkmark (allmän plats)
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (4)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-04-11 2015/1357-25
Göran Gabrielson

samt ytor för båtuppläggning och evenemangsparkering. I området finns även 
planlagda aktivitetsytor för boll- och isplaner samt lek. Båthamnen arrenderar 
mark av kommunen för uppläggning av båtar. En allmän parkering finns mot 
vattnet där även ställplatser för husbilar lokaliserats. Evenemangsparkeringen 
är tänkt för större evenemang på Udden men har sällan nyttjats. 
Gültzauudden har höga kulturhistoriska värden som sträcker sig tillbaka till 
den tidiga varvsperioden under 1800-talet. Platsen för rekreation och folkligt 
nöje har spelat stor roll och varit viktig för allmänheten till våra dagar. 
Promenadstråket runt centrumhalvön passerar mellan kv Svanen och älven.

Enligt översiktsplanen ska förtätning på centrumhalvön i första hand ske på
mark som används för markparkering och liknande samt genom infill medan 
värdefulla grönområden ska sparas. 

Området är låglänt och ligger delvis under gränsen för översvämningssäker 
nivå, + 2,5 m ö h enligt Luleå kommuns riktlinjer för klimatanpassning.

Ansökan anger att förtätning skall ske med blandstadskaraktär samtidigt som 
naturvärden tas tillvara samt att befintliga aktivitetsytor kan flyttas eller 
ersättas med en eller flera likvärdiga aktivitetsytor inom den nya bebyggelsen.

Boende har genom föreningen Gültzaus vänner kraftigt motsatt sig att 
området bebyggs. Som skäl mot bebyggelse anger de det sammanhängande 
strövstråket, platsen för lek, rekreation och spontanidrott. De nämner även att 
det är en uppskattad parkering för turister men även att området är låglänt 
med översvämningsrisk.

MAF Fastigheter AB har föreslagit att platsen utvecklas som en del i en större 
samhällsutvecklingsprocess. Processen är en utvecklad form av 
medborgardialog som inte har används i Sverige men är väl beprövad 
utomlands. 
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Processen innebär att man tillsammans med samtliga intressenter tar fram en 
plan för utveckling av ett bestämt område. En rad möten introducerar 
deltagarna i hur processen går till och vad processen kan förväntas leda till. 
De intressenter som väljer att delta träffas regelbundet för att utvärdera och 
föreslå förbättringar för utvecklingsområdet. Resultatet presenteras i en 
framtidsvision som utgör underlag för detaljplanen.

Dialogprocessen kommer att ledas av stadsbyggnadsförvaltningen 
tillsammans med MAF Fastigheter AB.

Samhällsutvecklingskontoret anser att området har en stor potential för att 
bebyggas. Rätt utformad kan en bebyggelse stärka platsen, ge den mer liv men 
även bidra till fler attraktiva boendemiljöer i Luleå. Översiktsplan ger uttryck 
för kommunens strävan efter ett hållbart samhälle:

BLANDNING
Vi vill ha bostäder för alla med bostadsområden som ger ett utbud för olika
åldrar och olika grupper, detta underlättar vårt arbete med integration.
Bostäderna ska komplettera stadsdelens utbud och erbjuda olika kostnadsnivåer 
och annorlunda boendeformer. 

MÖTESPLATSER
Vi vill ha mångkulturella mötesplatser för både spontana och organiserade 
möten.

BYGGA
Vi vill att de som ska verka och leva i husen ges möjligheter att påverka sin 
omgivning och sin lokal eller bostad.

GESTALTNING
Vi vill visa kulturhistoriska och naturens värden samt en egen identitet i våra 
byggnader.

ENERGI
Vi vill ha bostäder som har en energisnål utformning och teknik som påverkar 
energianvändningen.

Området är dock känsligt och en misslyckad utformning skulle få starkt 
negativa konsekvenser. Arbetet att bebygga platsen bör därför ske i steg eller 
etapper. Samhällsutvecklingskontoret föreslår att MAF Fastigheter AB ges en 
markanvisning inom fastigheten Innerstaden 2:1 som avgränsas av Älvgatan 
och promenadstråket längs vattnet samt Repslagargatan och Kastellgatan. 
Med det kan den ovan beskrivna dialogprocessen starta under 2016.
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Dialogprocessen genomförs i samverkan mellan kommunen och MAF 
Fastigheter AB. När de slutförts och en gemensam bild över hur området ska 
bebyggas tagits fram ligger det materialet som grund till beslut, innan 
sommaren 2017, om detaljplanering och markanvisningsavtal. Detaljplanen 
för markanvisningsområdet arbetas fram i samverkan mellan kommunen och 
MAF Fastigheter AB. Avgränsning av markanvisningsområdet är preliminär 
och kommer att justeras under planarbetet. Efter att detaljplanen vunnit laga 
kraft ska sedan husproduktionen vara påbörjad i väsentlig omfattning senast 
efter ett år.

Beslutsunderlag
 Intresseanmälan gällande markanvisning för markområdet inom 

grönområdet mellan småbåtshamnen och kv. Svanen.
 Skrivelse från boende gällande MAF Fastigheter ABs intresseanmälan 

gällande markanvisning för markområdet inom grönområdet mellan 
småbåtshamnen och kv. Svanen, 2015-11-11.

 Kulturmiljöanalys Gültzauudden, 2016-03-24.

Anna Lindh Wikblad
Chef Samhällsbyggnadskontoret 

Beslutet skickas till
MAF Fastigheter
Stadsbyggnadsnämnden
Samhällsutvecklingskontoret
Föreningen Gültzaus Vänner
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Kulturmiljöanalys Gültzauudden
2016-03-22

 
Foto mot norr, från gräsplanen upp mot Älvgatan.

Områdesbeskrivning
Gültzauudden ligger längst ut i Luleå stadskärna, nordvästlig riktning. Det är ett naturområde med 
badplatser, stigar och gångvägar. Omgärdat av grönstrukturen ligger ett bostadsområde som 
kännetecknas av villor från olika tidsperioder men främst sekelskiftet 1900. Repslagargatan avgränsar 
området och byggnaderna på gatan närmast vattnet har kommit att förändras med tiden. 

Utredningsområde
Det område som diskuteras för exploatering är området söder om Älvgatan och norr om 
Repslagargatan. Närmaste kvarter är Svalan där marken norr om det består av äldre träd, buskar och 
öppen mark med gräsmattor. Väster om Svalan ligger en fotbollsplan/hockeyrink.
Området avgränsas tydligt av höjdskillnaden till Älvgatan, marknivåerna är här flera meter. 

Detaljplanen, PL 225, är från 1999 och talar om att marken ska användas som park. Man ville också 
med planen åstadkomma en grönare miljö. Området Gültzauudden är skyddat i detaljplan. Inför 
uddens planläggning utfördes inventeringar och fotograferingar år 1994. 

Föreningen som finns i området, Gültzaus vänner, har gjort egna iakttagelser och sökt information 
som legat till grund för boken1 om området och bebyggelsens utveckling. Utöver detta finns inte 
mycket information.

1Gültzauudden. Gültzaus Vänner. 2006 
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Foto från Älvgatan söderut mot kvarteret Svalan och allmänna grönytan.

Foto längs Repslagargatan västerut med byggnaderna i kvarteret Svalan. 
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Kulturhistoriskt sammanhang
Med kulturmiljö menas av människan påverkade fysiska spår i landskapet som berättar om de 
historiska skeenden och processer som lett fram till det landskap vi ser idag. Det kan gälla allt från 
enskilda objekt till stora landskapsavsnitt och tidsmässigt spänna över allt från förhistoriska 
lämningar till dagens bebyggelsemiljöer. 

Kulturmiljön bidrar till en stimulerande livsmiljö och är en viktig resurs för rekreation, friluftsliv, 
turism- och besöksnäring. Vid planeringen av nya områden finns ett ansvar att ta tillvara och bygga 
vidare på vårt kulturarv för kommande generationer. Det är också en skyldighet vid lagskyddad 
bebyggelse. 

I samhällsplaneringen är det viktigt att värna kulturmiljövärden genom att identifiera historiska 
samband och upprätthålla en kontinuitet i miljön. För att detta ska kunna möjliggöras ställs det krav 
på att skyddsområden respekteras och att fragmentisering av miljöerna undviks i samband med 
exploatering och förändrad markanvändning. Vid förändring bör detta utföras på ett sätt som tar till 
vara, och gärna förstärker, miljöns värden och platsens historia.

Historik
Christian Gültzau startade på 1830-talet Josefinevarv för båtbygge. Några av varvets byggnader finns 
med på 1858 års stadskarta.

”… här fanns också ett tjärhov, en kontrollplats för tjära som flottats i tunnor på Luleälven. Efter att 
varvet gick i konkurs har det bland annat funnits sågverk, rökeri, restaurang och kallbadhus. Idag står 
en kopia av Luleås gamla rådhus i parken. Detta fungerar sommartid som ett café.2

”1877 antas den plan som lägger fast dagens gatunät, dock har samtliga gator bredden 18 m. 
Gültzauudden rutnätsplan är nu vinklad i förhållande till Luleå centrums rutnät och anknyter till 
Uddens naturliga riktning.”3 1877 började bebyggelsen ta form trots att stenmurar kring åkrarna och 
några fabriksbyggnader finns kvar. 

Stadskartan från 1896 visar att rutnätet och kvarteren börjat forma udden och flera villor byggts. 
Kartan visar planer för att fylla ut udden med två kvarter till med namnen Anden och Svanen, de 
fylldes aldrig ut i den omfattning som var tänkt. I den del som fylldes ut mellan Älvgatan och 
Repslagargatan är det endast idag en mindre del av kvarteret Svanen som blivit bebyggd. Idag är det 
ett grönområde som sluter an till hela den västra sidan av staden och den lilla småbåtshamnen ligger 
ungefär på samma ställe idag som 1922. 

1931 upprättas en plan där alla gator blir smalare och minskas till 9 meter. Det är endast Fredsgatan 
som behåller sin ursprungliga bredd. Detta påverkar användningen av tomterna och förgårdsmarken 
ger möjlighet till växtlighet.

Repslagargatan utgör avgränsningen till udden och slutar vid det tidigare färjeläget västra stranden. 
Strax norr om denna ligger färjelägets småbåtshamn som är en av de äldsta i Luleå. ”Färjetrafiken 
pågick från mitten av maj till slutet av november. År 1935 fraktade färjan 200 000 personer och 25 
000 bilar. Bergnäsbron invigdes sommaren 1954 och därmed gjorde Trafik sin sista tur över älven, 
den 4 juli 1954.”4

2 Kommunens hemsida http://www.lulea.se/uppleva--gora/parker-torg--lekplatser/parker/gultzauudden.html
3 Gültzauudden. Minnen från förr. Tankar om framtiden. Redaktör Lennart Klang. Gültzaus Vänner. 2006
4 http://www.bottenviken.se/lulea/hamnar/gfb/
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Gatukaraktär
Södra delen om Fredsgatan präglas trähusbebyggelsen av både huvudbyggnader och gårdshus på 
flertalet tomter. De flesta byggnader här är byggda före och omkring sekelskiftet 1900. 
Huvudbyggnaderna är placerade i gatans riktning, i gräns mot förgårdsmark eller i kvartersgräns mot 
gata. Entréerna är vända mot gården. Gårdshus är belägna inne på gården. Ljusa trästaket binder 
samman huvudbyggnader och fastigheter med varandra och avskiljer det offentliga gaturummet från 
de privata gårdarna.

Byggnaden på Tärnan 18 anses vara den äldsta på Gültzauudden. Den har flyttats ut för att anpassas 
bättre till gatulivet. Det är också en av byggnaderna på Älvgatan vilket bidrar till förståelsen för 
områdets känslighet för ny bebyggelse. 

Älvgatan
Älvgatan domineras av trävillor och enfamiljshus. De har en blandning av stående och liggande panel. 
Listverk och fönstersnickerier är omsorgsfullt utförda. Flera av fastigheterna har utsikt över vattnet. 
Kulörerna är bruten vit, ljusgul och ljusblå. 

Foto från Älvgatan väster ut mot udden.
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Fasadmaterial och kulörer längs Älvgatan
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Repslagargatan
När Repslagargatan började bebyggas bestod den av ett fåtal hus, trävillor i en till två våningar. De 
1950-tals byggnader som står här nu i kvarteret Svalan har blivit påbyggda och ändrat karaktär. 
Exempelvis är byggnaden närmast vattnet i kvarteret Svalan i gult tegel med en påbyggnad av grått 
fasadmaterial. På andra sidan gatan ligger sporthallen och är byggd med röd träpanel.
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Fasadmaterial och kulörer längs Repslagargatan
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Användningen av platsen

Vintertid används bland annat marken som pulkabacke.

En hockeyrink på vintern och bollplan på sommaren.  

127



Översiktsplanen
Syftet med att undersöka översiktsplanen och områdesrekommendationerna är dels att förstå 
avsikterna med användningen av mark och vatten men också att påvisa hur kultur- och naturvärdet 
ska tas tillvara. Dessa handlingar är antagna av politiken. 

I Översiktsplanen står att ”bevara värdefulla byggnader och kulturmiljöer i centrum (Program C sidan 
44). Det står också i ÖP att ”prioritera kulturvärden som bedöms som mycket höga och ge dem plats 
att utvecklas” (program D sid 20). 

I områdesrekommendationerna står att ”mängden kvalitativa grönytor ska inte minska i centrum. 
Ekologiska värden finns främst på Gültzauudden och längs stränderna.”5 

”I centrum finns en lägre andel kvantitativ grönstruktur jämfört med andra stadsdelar. I centrum är 
parkerna, de trädplanterade gatorna, bostadsgårdarna, strandpromenaderna och även vegetation 
längs vägar och gator samt gång- och cykelvägar delar av grönstrukturen. Parkerna är flitigt besökta, 
har höga sociala värden och betydelse för medborgarnas hälsa och livskvalitet.”6 

Kulturmiljöanalys
Eftersom kulturmiljön påverkas är arbetet med bevarandefrågorna viktiga. Här diskuteras kortfattat 
några värdebärande perspektiv. 

Genom att söka inspiration i områdets befintliga kulturmiljökvaliteter och låta landskapets 
dimensioner utgöra en resurs i samhällsplaneringen skapas goda förutsättningar för en långsiktigt 
hållbar utveckling. Platsen mellan Älvgatan och Repslagargatan har många sociala möjligheter där 
naturen och den öppna platsen har flera funktioner idag. Den används bland annat för 
sammankomster och firanden men också spontan lek. 

Området har höga kulturhistoriska värden som sträcker sig tillbaka till den tidiga varvsperioden under 
1800-talet. Platsen för rekreation och folkligt nöje har spelat stor roll och varit viktig för allmänheten 
till våra dagar. Villa bebyggelsen på udden har ett högt byggnadshistoriskt värde då byggnaderna 
speglar olika tidsperioder men utgör tillsammans ett kontinuerligt användande som trädgårdsstad. 

Det kvalitativa gröna området binds samman längs hela västra delen av stadskärnan. Därför är också 
själva växtligheten och värdefulla träd av betydelse för gaturummen samt för de allmänna platserna i 
området. Detta gröna stråk är tänkt att bevaras enligt översiktsplanen. 

Det är tre perspektiv som diskuterats och identifierats i området. 

 Kulturella perspektiv
 ekologiska perspektiv
 sociala perspektiv

5 Områdesrekommendationer. Luleå kommun. Sidan 10. 
6 Områdesrekommendationer. Luleå kommun. Sidan 13.
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Värdebärare i området
 Historiska aspekten där udden används tidigt som rekreation och att den alltjämt idag har 

samma funktion. 
 Särskilt det gröna stråket, av träd och växtlighet, längs med och söder om Älvgatan är särskilt 

viktig att bevara. Här är även höjdskillnaden till Älvgatan påtaglig och utgör en gräns till den 
mer allmänna gräsplanen nedanför.

 De olika trädslagen, gångvägar och stigar, badstränder och öppna platser med gräsmattor är 
beståndsdelar som är värdefulla för variationen och upplevelsen av områdets karaktär. 

 Den småskaliga bebyggelsen i form av en- till tvåfamiljshus. Låga volymer. Likartad 
färgsättning. Trä, puts och tegel är vanligast förekommande fasadmaterialet.

Rekommendationer för planering
Utifrån kulturmiljöanalysens resultat definieras här ett antal rekommendationer så att ny miljö kan 
utformas på det befintliga områdets villkor. Låt befintliga kultur- och naturkvaliteter utgöra en resurs 
i samhällsutvecklingen som skapar goda förutsättningar att fortsätta nyttja området.
 

 Mark närmast vatten bör inte bebyggas. Grönområdet som sträcker sig längs hela västra 
sidan av stadshalvön utgör ett rikt naturliv och är ett värdefullt rekreationsområde för 
invånarna och bör fortsättningsvis vara så.

 Träd i området och i exploateringens direkta närhet ska bevaras. 
 Gräsmattor som öppna markytor är värdefulla platser för spontan aktivitet för allmänheten 

och bör inte bebyggas.
 Norra sidan av Repslagargatan, ner mot vattnet, är en möjlig lokalisering av ny byggnad. Här 

är den mest naturliga placeringen av ny byggnad och som en fortsättning på gatan. 
 Placera ny bebyggelse, längs gata, så att befintliga samband och siktlinjer inte bryts.
 Nytillkommen bebyggelse bör anpassas vad gäller dimensioner så att den äldre 

bebyggelsemiljön fortfarande kan upplevas som en funktionell helhet. Endast tre våningar 
bör godkännas med tanke på det känsliga området.

 Undvik förändring i topografin och utgå från områdets befintliga karaktär.
 Den arkitektoniska gestaltningen bör vara hög där hänsyn tas till områdets kulturella egenart. 

Form bör vara lika som befintlig, det vill säga lågmäld i volym och utformning men med 
omsorg om detaljerna.

 Färg är i intilliggande byggnader rött och ljusgult tegel samt rödmålad träfasad i sporthallen. 
Med tanke på det känsliga området i övrigt föreslås fortsätta med träfasader i liknande ljusa 
färger exempelvis ljusgul, röd och brutna vita nyanser.   

Referenser
Gültzauudden. Minnen från förr. Tankar om framtiden. Gültzaus vänner. Redaktör Lennart Klang. 
2006.

Översiktsplan. Program till Vision Luleå 2050. Luleå kommun.

Områdesrekommendationer. Såhär vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Luleå 
kommun. 2013.

Detaljplaner: PL 225, PL 227

Alla fotografier tagna av Helene Brunnström
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From:                                 Karin Geijer
Sent:                                  13 Oct 2015 11:18:40 +0200
To:                                      Samhällsutvecklingskontoret Allmän E-postadress
Cc:                                      AnneLie Granljung;Frida Wikström
Subject:                             VB: Intresseanmälan Markanvisning
Attachments:                   Intresseanmälan MAF PL225.pdf, ATT00001.htm

Hej
 
Inkommen förfrågan om markanvisning (bifogat dokument) ska vidare till samhällsutvecklingskontoret.
Frida Wikström anges som ansvarig handläggare.
 
 
Med vänlig hälsning
Karin Geijer
 
 
 
 
Karin Geijer
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
Luleå Kommun
0920-454141
 
 
 
 
Från: AnneLie Granljung 
Skickat: den 6 oktober 2015 19:27
Till: Karin Geijer
Ämne: Fwd: Intresseanmälan Markanvisning
 
Till inkorgen

---------------------------------
AnneLie Granljung
Planchef
Stadsbyggnadsförvaltningen
Luleå kommun
 
Tfn +46 920 453546

Vidarebefordrat brev:

Från: Johan Levol <johan.levol@maf-fastigheter.se>
Datum: 30 september 2015 15:58:17 CEST
Till: malin.lagervall@lulea.se
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Kopia: annelie.granljung@lulea.se
Ämne: Intresseanmälan Markanvisning

Hej,

MAF Fastigheter anmäler härmed intresse av att erhålla markanvisningar inom 
grönområdet som omfattas av detaljplan PL225, mellan småbåtshamnen och Kv. 
Svanen.

Mvh

-- 
Johan Levol
MAF Fastigheter
Johan.levol@maf-fastigheter.se
+46705457143

MAF Fastigheter AB är under bildande och är resultatet av ett samarbete
mellan en grupp aspirerande entreprenörer (UrbanaHem) och MAF
Arkitektkontor AB.

MAF Arkitektkontor AB är Sveriges näst äldsta arkitektkontor och har
sedan 1939 levererat högkvalitativa lösningar inom arkitektur och
planering till tusentals nöjda kunder.
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kontakt@maf-fastigheter.se

NÄSTA GENERATION FASTIGHETSBOLAG

Intresseanmälan
MAF Fastigheter anmäler härmed sitt intresse av att erhålla markanvisningar inom 

grönområdet som omfattas av detaljplan PL225, mellan småbåtshamnen och Kv. Svanen. Vi 
är intresserade av att uppföra flerbostadshus i alla upplåtelseformer.

Området
Området ligger på centrumhalvön inom gångavstånd till skolor, affärer och arbetsplatser. I 

dagsläget finns det en fotbollsplan på området och denna bör man kunna flytta eller ersätta 
med en eller flera likvärdiga aktivitetsytor inom den nya bebyggelsen. 

 
En eventuell förtätning på denna mark bör ha blandstadskaraktär men samtidigt ta till vara 
på de naturvärden som existerar i närområdet. Om Luleå Kommun anser att en förtätning av 
området skulle vara gångbar så ser vi gärna att den utformas tillsammans med LK för bästa 

resultat.    
 
 
 

Vi uppmuntrar Luleå Kommun att undersöka vilka möjligeter som finns för att bebygga 
området. 

MAF Fastigheter AB är under bildande och är resultatet av ett samarbete mellan en grupp 
aspirerande entreprenörer (UrbanaHem) och MAF Arkitektkontor AB

 
MAF Arkitektkontor AB är Sveriges näst äldsta arkitektkontor och har sedan 1939 levererat 

högkvalitativa lösningar inom arkitektur och planering till tusentals nöjda kunder.

132



Felrapport - Ofullständig konvertering av e-post bilagor.

 Undantag:

o Bilaga 'ATT00001.htm' kunde inte konverteras. Filtypen stöds inte.

 Fel:
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-02-16

 
2015/1545-008

Emma Aludden

Samhällsutvecklingskontorets yttrande över motion om 
stöd för rumsuthyrning i ägd bostad
Ärendenr 2015/1545-008

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets 
förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet föreslår i en motion att kommunen utreder genomförandet av en 
eller flera medborgardialoger med relevanta grupper om uthyrning av rum i 
ägd bostad. Kommunfullmäktige har 2015-11-23 § 252 beslutat att överlämna 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Medborgardialogen ska syfta till att få feedback på grundidéns tre delar: 
1) en avtalsmall vilket även inkluderar möjlighet till kringtjänster och annan 
hantering som gäller uthyrning så som gräsklippning, snöskottning eller 
mindre inköp.
2) personligt och praktiskt stöd för uthyrning och vilken aktör som skulle 
kunna agera som detta praktiska stöd. 
3) skapande av en social ”community” på exempelvis Facebook där dessa 
bostadsuthyrare kan diskutera med varandra.

Samhällsutvecklingskontorets yttrande 
Medborgardialog innebär ett samtal mellan förtroendevalda och medborgare 
där frågorna ofta är av långsiktig och strategisk karaktär. Medborgardialogen 
ska ske i ett så tidigt skede att frågorna fortfarande är påverkbar.  Frågornas 
fokus ska ligga på vad och varför. Samhällsutvecklingskontoret anser att de 
dialoger som motionen föreslår inte ryms inom begreppet medborgardialog 
då beslut om kommunens engagemang redan förutsetts vara fattade. Kvar är 
att svara på hur de ska lösas vilket inte görs som medborgardialog utan 
normalt är en fråga för tjänstemän att hantera.

Luleå kommun är positiva till att privatpersoner hyr ut bostäder eller delar av 
bostäder för att avhjälpa den rådande bostadsbristen. 
Samhällsutvecklingskontoret anser dock inte att de förslag kring framtagandet 
av avtalsmallar som motionen föreslår faller inom ramen för kommunens roll.  
Kommunen riskerar att i och med tillhandahållandet av en sådan tjänst 
konkurrera med det privata näringslivet exempelvis juristbyråer. Motionen 
innebär även att kommunen går in som ett stöd, närmast en tredje part, i 
relationen mellan hyresvärd och hyresgäst. Det är en uppenbar risk att 
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-02-16

 
2015/1545-008

Emma Aludden

kommunen i allmänhetens ögon får ett ansvar för avtal som tecknas mellan 
två privata aktörer. Det kan även ifrågasättas vem vi skriver avtalet för, är det 
för hyresgästen eller hyresvärden? Objektiviteten riskerar att ifrågasättas om 
kommunen skriver avtal för hyresvärden eftersom avtalen då kanske 
utformas till fördel för denne. Det kan dessutom finnas viss risk att vi hamnar 
i tvister eller kan anses ha lämnat felaktiga råd och upplysningar vilket kan 
medföra skadeståndsskyldighet. 

Kommunen roll för att avhjälpa bostadsbristen görs främst genom att 
möjliggöra byggandet av nya bostäder genom planläggning, kontakter med 
bostadsföretag och genom kommunens eget bostadsföretag. Det stöd 
motionärerna efterfrågar hanteras bäst av intresseföreningar som 
hyresgästföreningen, villaägarföreingen, fastighetsägarföreningen m fl samt 
givetvis av företag som tillhandahåller juridisk kompetens.

Samhällsutvecklingskontoret tillsammans med kommunikationskontoret 
anser inte att kommunen bör ta på sig att tillhandahålla 
informationsplattformar för privatpersoner. 

Beslutsunderlag
 Motion om stöd för rumsuthyrning i ägd bostad

Anna Lindh Wikblad
Chef, samhällsutvecklingskontoret

Beslutet skickas till
Samhällsutvecklingskontoret
Miljöpartiet
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2016-03-31

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 69

Antagande av detaljplaneprogram Munkeberg strand
Ärendenr 2015/3-214

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden beslutar att rekommendera kommunfullmäktige 
besluta att anta detaljplaneprogrammet för Munkeberg Strand.

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta att 
rekommendera kommunfullmäktige besluta att anta detaljplaneprogrammet 
för Munkeberg Strand. 

Arbetsutskottet föreslår bifall till förvaltningens förslag.

Programområdet avgränsas i norr av bostadsområdet Mjölkudden, i öster av 
Bodenvägen, i väster av strandstråket som löper norröver längs med hela 
Mjölkudden, Notviken upp mot E4:an och i söder av Stadsfjärden. Munkeberg 
Strand ligger ca 800 - 1000 m norr om korsningen Storgatan/ Smedjegatan i 
centrala Luleå.

Målet med planprogrammet är att i ett tidigt skede beskriva Munkeberg 
Strands förutsättningar för att utvecklas till en attraktiv, välfungerande 
framtida stadsdel med en god markhushållning och tät bebyggelse. Inom 
programområdet ska i framtiden bostäder blandas med parker, torg, 
lekplatser och vackra gaturum. Goda förutsättningar för etableringen av 
närservice ska eftersträvas.

Syftet med planprogrammet är att ta fram ett samlat kommunalt 
planeringsunderlag för den framtida fysiska planeringen för Munkeberg 
Strand. Ett av kommunstyrelsen antaget planprogram utgör sedan underlag 
för kommande detaljplaner inom programområdet där bl.a. markanvändning, 
exploateringsgrad och huvudmannaskap regleras i detalj.

Sammanträdet
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till förvaltningens förslag 
och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2016-03-31

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-02-22
Detaljplaneprogram med bilaga (bilaga)
Samrådsredogörelse med bilaga (bilaga)

Beslutet skickas till
Sändlista SBF ärendenr 2015/3- 214
Kommunfullmäktige
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Detaljplaneprogram

Munkeberg Strand
Luleå kommun          Norrbottens län

ANTAGANDEHANDLING 
2016-02

Stadsbyggnadsförvaltningen
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Inledning
Programområdets läge och areal
Programområdet avgränsas i norr av 
bostadsområdet Mjölkudden, i öster av 
Bodenvägen, i väster av strandstråket som löper 
norröver längs med hela Mjölkudden, Notviken 
upp mot E4:an och i söder av Stadsfjärden. 
Munkeberg Strand ligger ca 800 - 1000 m norr 
om korsningen Storgatan/ Smedjegatan i centrala 
Luleå. 

Programområdet omfattar totalt ca 19 hektar.

Planprocessen
En detaljplan ska inledas med upprättandet av 
ett program om kommunen bedömer att det 
underlättar detaljplanearbetet. I de fall detaljplanen 
berör flera motstående intressen samt om det finns 
skäl att anta att flera komplicerade planfrågor 
kommer att behöva hanteras, kan kommunen välja 
att upprätta ett särskilt detaljplaneprogram (Plan- 
och bygglagen, kap. 5 §10).

2013-05-20, §62, beslutade plan- och 
tillväxtutskottet att ge dåvarande 
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att arbeta 
fram ett detaljplaneprogram för Munkeberg 
Strand, som belyser områdets förutsättningar 
och utvecklingsmöjligheter inför kommande 
planläggning av området.

Programområdets lokalisering i förhållande till korsningen  

Storgatan/Smedjegatan (röd ring).
Här är vi nu!

Planprocessen (PBL)

Samråd om detaljplaneprogrammet sker med 
myndigheter och andra berörda. Efter samrådet 
kan kommunstyrelsen (KS) godkänna programmet 
som ett vägledande dokument för fortsatt 
detaljplanering.

Hur en detaljplan tas fram, från beslut till 
detaljplanens laga kraft, regleras i 5:e kapitlet i 
plan- och bygglagen (PBL). Det är en demokratisk 
process som möjliggör för berörda att framföra 

sina synpunkter på planförslaget i samband med 
skeden för samråd och för granskning.

Bakgrund, mål & syfte
Planeringen av Munkeberg Strand är en del av 
utvecklingen av ett växande Luleå där bostads-, 
arbetsplats- och rekreationsområden behöver 
tillskapas för att kunna möjliggöra denna 
utveckling. Stadsbyggnadsförvaltningen har 
inom ramen för arbetet med projektet ”10000 nya 
Luleåbor” arbetat fram en stadsbyggnadsvision för 
Munkeberg Strand och Stadsviken. 

Målet med projektet ”10000 nya Luleåbor” är 
att göra plats för 10000 nya invånare. Detta 
uppnås genom att skapa en balans mellan 
kommunens framförhållning och efterfrågan på 
bostadsmarknaden. Det ska finnas utrymme för 
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minst 5000 nya bostäder. Kommunens ständiga 
beredskap i form av detaljplaner ska motsvara 500 
- 1000 bostäder. 

Detaljplaneprogrammet för Munkeberg 
Strand har arbetats fram med den framtagna 
stadsbyggnadsvisionen som underlag. Munkeberg 
Strand och Stadsviken kommer att kunna byggas 
ut var för sig, men det är ändå mycket viktigt att 
helheten beaktas i den framtida planläggningen av 
området. 

Området Munkeberg Strand som detta 
planprogram specifikt behandlar, förväntas 
komma att byggas ut i flera etapper. Därför 
behövs ett program som belyser grundläggande 
förutsättningar för hur området kan planläggas 
och byggas ut. Programmet ger förslag 
till en grundläggande struktur för gator, 
kvartersindelning och grönområden.

Målet med planprogrammet är att i ett tidigt skede 
beskriva Munkeberg Strands förutsättningar för att 
utvecklas till en attraktiv, välfungerande framtida 

Luleå kommuns stadsbyggnadsvision för Munkeberg Strand och 

Stadsviken (Illustration: Temagruppen). 

stadsdel med en god markhushållning och tät 
bebyggelse. Inom programområdet ska i framtiden 
bostäder blandas med parker, torg, lekplatser 
och vackra gaturum. Goda förutsättningar för 
etableringen av närservice ska eftersträvas. 

På sikt ska Munkeberg Strand och Stadsviken 
fungera som den ”förlorade länken” mellan 
Centrumhalvön och Mjölkudden/Skutviken. 
Projektet är en del i målet att skapa en 
sammanhållen urban struktur som sluter sig 
runt Stadsfjärden från Centrumhalvön ända till 
Mjölkudden och förbättrar sambanden mellan 
de närmsta omgivande stadsdelarna i norr med 
Centrumhalvön.  

Munkeberg Strand/Stadsviken

Mjölkudden

Centrumhalvön

”Den förlorade länken”

Vy 3D 

bild 1

Vy 3D 

bild 2

kvarterspark

Munkeberg strand och Stadsviken | Luleå | Stadsbyggnadsvision, september 2013 | Tema stadsbyggnad | www.temagruppen.se 

Illustrationsplan skala 1:2500 / A3

Illustrationsplan

Munkeberg strand - cirka 600 bostäder
Stadsviken - cirka 1400 bostäder
100 kvm bta/bostad 

3 st förskolor

3 Illustrationer
6
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Syftet med planprogrammet är att ta fram 
ett samlat kommunalt planeringsunderlag 
för den framtida fysiska planeringen för 
Munkeberg Strand. Ett av kommunstyrelsen 
antaget planprogram utgör sedan underlag för 
kommande detaljplaner inom programområdet 
där bl.a. markanvändning, exploateringsgrad och 
huvudmannaskap regleras i detalj.

Tidigare ställningstaganden
Planer

Översiktsplan

I områdesrekommendationerna från 
översiktsplanen för Luleå Kommun, antagen 
av kommunfullmäktige 2013-05-27, anger för 
rubricerat programområde:

Ny sammanhängande bebyggelse med bostäder 
och arbetsplatser ska lokaliseras till Munkeberg 
Strand.

Nivån för älvens högsta dimensionerande flöde 
och havets 100-årsvattenstånd ska beaktas vid all 
lokalisering av bebyggelse och infrastruktur.

Programområdets avgränsning. 

Strandområdet och Tunaskogen ingår i ett 
värdefullt socialt och ekologiskt stråk och ska 
bevaras. Mark för ett nytt huvudstråk för vatten 
och avlopp (Östra länken) ska reserveras längs 
stranden. Anläggning av VA ska ta mycket stor 
hänsyn till befintliga sociala kvaliteter. Ingrepp i 
strandområdet ska minimeras och kompenseras 
och den äldre tallskogen ska bevaras.

Det ska finnas utomhus- och inomhusmiljöer för 
möten, kulturella uttryck, rörelse och rekreation. 
Isbanan ska prioriteras.

Gällande detaljplaner

Programområdet är idag planlagt som plantering/
parkmark och berör följande planer:

A162 Förslag till ändring och utvidgning av 
stadsplan för Luleå stad beträffande kvarteren Sälen och 
Sorken, del av kvarteret Bilen samt delar av Skutviken 
och Norra hamnplan 
Laga kraft 1958-07-25

A182 Förslag till ändring och utvidgning av 
stadsplan för Luleå stad beträffande stadsdelen 
Mjölkudden-Notviken 
Laga kraft 1960-03-18
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A261 Förslag till ändring och utvidgning av 
stadsplan för del av Mjölkudden-Notviken (Kv. 
Årklykan m.fl.) 
Laga kraft 1966-09-23

A282 Förslag till ändring av stadsplan för Luleå stad 
beträffande del av kvarteret Däverten 
Laga kraft 1969-12-16

A368 Förslag till ändring och utvidgning av 
stadsplan för del av Svartövägen delen Bodenvägen-
Bensbyvägen m m 
Laga kraft 1978-02-17

PL237 Detaljplan för del av Mjölkudden Båtshaken 6 
mm 
Laga kraft 2001-05-23

Riksintressen
Munkeberg Strand ligger inom riksintresset för 
Norrbottens kust och skärgård och riksintresse 
för friluftsliv (MB 4 kap 2 §, MB 3 kap 6 §). 
Riksintressena påverkas inte av förändringar inom 
programområdet. Riksintresset för friluftsliv, MB 
4 kap 2 §, är inte avsett att hindra utbyggnad av 
tätorter.

Programområdet berörs även av Väg 97/
Bodenvägen som är av riksintresse (MB 3 kap. 8 §). 
Väg 97 mellan  Luleå och Jokkmokk är av särskild 
betydelse för regional eller interregional trafik. 
Delen mellan Luleå och Boden utgör dessutom 
förbindelse mellan regionala centra, vilket innebär 
att vägen är av särskild regional betydelse. Väg 
97 och Svartövägen är också av riksintresse och 
rekommenderad väg för farligt gods.

Strandskydd
Programområdet omfattas av Miljöbalkens regler 
om strandskydd. Enligt 7 kap. 14 § omfattar 
strandskyddet land- och vattenområden 100 meter 
från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd.

Munkeberg Strand är detaljplanelagt och 
strandskyddet är upphävt. Enligt Miljöbalken 
återinträder strandskyddet i ett område när en 
detaljplan ersätts av en ny.

Utsnitt ur stadsplan A368. 
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Förutsättningar
Markägoförhållanden
Programområdet berör tre fastigheter, Mjölkudden 
3:42, Skutviken 16:5 och Svartön 18:17. Luleå 
kommun är fastighetsägare för de ovannämnda 
fastigheterna.

Landskap och naturvärden

Topografi

Marken inom programområdet sluttar i nord-
sydlig riktning. I den nordvästra delen av 
programområdet ligger marken som högst, på nivå 
ca +3,5 m (RH2000) och i den nordöstra delen på 
nivå ca +2,5 m (RH2000). I den södra delen ned 
mot vattnet är marken låglänt belägen på nivå ca 
+0,3 m - +-0 m (RH2000).

Landskap

Marken inom det aktuella programområdet har 
tidigare använts som betesmark för boskap. De 
låglänta strandängarna gödslades kontinuerligt 
under högvattenperioder. Ängens flora var rik 
och beroende av den skötsel som bedrevs för 
det tidigare beteslandskapet. När denna skötsel 
upphörde i och med att Mjölkudden exploaterades 
som mest expansivt för bostäder på 60-talet, 
vandrade sly, buskar, högvuxna örter och 
bredbladiga gräs in. Fortfarande finns gamla tallar, 
vida granar och gamla björkar 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 

Tät lövbård i programområdets mer låglänta delar ned mot vattnet. 

opåverkad av gallringar och lövbården är tät, 
speciellt i den östra delen av programområdet.

Genom programområdets norra del löper en 
obelyst grusad gångväg. Den östra delen av 
programområdet, ned mot stranden, är relativt 
otillgänglig för människor till följd av den täta 
vegetationen samt de fluktuerande vattennivåerna 
som påverkar denna del av programområdet 
tydligt. Den västra delen av programområdet 
består av en naturlig sandstrand som nyttjas 
för spontant bad av människor i området. En 
stenpir (Körbergs brygga) löper ut i vattnet och 
avgränsar den västra delen av programområdet. 
Grönstrukturen, kopplad till gång- och 
cykelstråket i programområdets norra del, är 
en mycket viktig ”buffertzon” mellan befintlig 
bebyggelse samt framtida exploatering inom 
programområdet. Denna buffertzon kan komma 
att påverkas kraftigt vid ett eventuellt anläggande 
av den del av vatten- och avloppsstråket Östra 
länken som det finns planer på att förlägga i 
programområdets norra del. Det är dock av högsta 
vikt att återställa och utveckla detta stråk som 
grönområde efter ett eventuellt ianspråktagande 
för Östra länken.

Sociala värden

Den grusade gångvägen som löper från 
korsningen Svartövägen/Bodenvägen är ett 
mycket viktigt stråk både ur rekreativ synpunkt. 
Den västra delen av programområdet med den 
spontana badstranden är den del som bedöms 
ha de högsta sociala värdena. Stråket är mycket 
viktigt att bevara och utveckla vid kommande 
framtida exploateringar.

Gång- och cykelvägen (röd linje) som löper igenom programområdet. 
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Urgallrad vegetation i programområdets mellersta del sett från 

gångstråket som löper genop den norra delen. 

Vy över de vackra äldre tallarna i den västra delen av programområdet. 

Lokalklimat

Munkeberg Strand ligger vid Stadsfjärden och 
är en stundtals vindutsatt plats som följd av 
lokaliseringen vid öppet vatten. De förhärskande 
vindriktningarna består generellt av sydliga vindar 
på sommaren samt nordvästliga vindar vintertid.

Naturvärden som en del i stadens grönstruktur

Hela stranden längs Mjölkudden och Notviken 
ingår i det sammanhängande system av stränder 
med gröna stråk som kantar stora delar av 
fjärdarna inom Luleås tätort. Strukturen i 
sin helhet ger förutsättningarna för biologisk 
mångfald och andra ekosystemtjänster i tätorten. 
Grönstrukturen har dock olika kvalitet i olika 
delar, där vissa sträckor och områden främst tjänar 
som förbindelselänkar och spridningskorridorer 
mellan de mer betydelsefulla värdekärnorna. 
Längs aktuell strandsträcka finns det två tydliga 
värdekärnor; skogen och strandområdet nedanför 
Notviksverkstaden längst in i viken samt 
Munkeberg Strand.

Dessa områden är i själva verket två av mycket 
få strandområden med någorlunda naturligt 
utvecklade strandsuccessioner som finns 
kvar längs tätortens stränder. Grönstrukturen 
längs stränderna kännetecknas annars ofta av 
schablonmässigt gallrade och därmed utarmade 
skogsbestånd. De kvarvarande värdekärnorna är 
ur det perspektivet betydelsefulla för att bibehålla 
värdena i grönstrukturen som helhet, där de 
arter som kan finna sitt livsrum här ges möjlighet 
att leva kvar och också sprida sig runt om i 
stadslandskapet.

Perspektivet är alltså ett tätortsperspektiv, och 
bedömningarna ska göras utifrån denna lokala 
måttstock. Det betyder att värdekärnor såsom 
den vid Munkeberg Strand ger förutsättningar 
för förekomster av arter (och naturupplevelser 
för människor) som förhöjer de kvaliteter man 
kan förvänta i ett stadslandskap. Värdekärnan 
ger utrymme för mer än de allmänna ”trädgårds- 
och parkarter” som man annars mest möter i 
staden. När det gäller fåglar kompletteras därmed 
faunan av talgoxar, pilfinkar, bofinkar, svartvita 
flugsnappare och andra ”småfåglar” här med 
mer typiska sjö- och våtmarksfåglar bland änder, 
vadare och måsfåglar. Det gör att ur detta lokala 
och urbana perspektiv är värdekärnan viktig, 
även om den innehållsmässigt kanske inte lyfter 
till nivån som motsvarar de mest värdefulla 
fågelområdena ur ett större geografiskt perspektiv 
(kommunytan, regionen, länet).

Beskrivning av området ur naturvårdssynpunkt

(Numrering hänvisar till ortofotot på följande sida)

Strandområdet vid Munkeberg Strand har en 
till stora delar naturligt utvecklad zonering. 
De topografiska förutsättningarna ger ett 
långgrunt och flackt område där de naturliga 
vattenståndsfluktuationerna i havet ger en bred 
översvämningszon. I stort sett hela området torde 
ligga under högsta högvattennivån. 

Längst ut finns en bred zon av grund mjukbotten 
(1). Vid vattennivåer under medelvatten blottläggs 
mer eller mindre stora ytor av denna som då blir 
tillgängliga för fåglar, främst vadare, att hitta 
föda i. Där området grundas upp tar ett öppet 
strandkärr (2) vid. Detta domineras av starr med 
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Områdets uppdelning av olika vegetationszoner.

inslag av gräs (Calamagrostis), ängsull och en 
del örter som kråkklöver, kärrspira, kabbleka, 
vattenklöver och kärrvial. En mindre del liknar 
närmast en rismyr (3) med odon och tuvor av 
ängsull i vitmossan. I anslutning till myren finns 
en del busk och småbjörkar. Väster om denna 
och vidare bort mot Körbergs brygga växer en tät 
strandskog (4) mestadels av gråal. Bredden på 
denna zon varierar. Ovanför alstrandskogen, på 
den lite torrare marken övergår skogen i en gallrad 
och tämligen likriktad björk/tallblandning (5). Den 
är delvis av sumpskogskaraktär i de lägre delarna 
med mest björk och örtrikt fältskikt av hönsbär och 
älggräs mm. Högre upp ökar tallinslaget. 

Den naturligt utvecklade zoneringen med flera 
olika strand- och våtmarksbiotoper ger utrymme 
för många arter bland växter och djur. Stränder, 
som per definition alltid utgör gränszoner 
mellan naturtyper, är som regel intressanta 
ur naturvårdssynpunkt. Kantzonseffekt och 
funktionen som spridningskorridor är viktiga 

ekologiska faktorer. De olika vegetationstyperna 
ger relativt stor artrikedom bland växterna, med en 
mångfald av arter bland örter, gräs, halvgräs, ris, 
buskar och träd. Det finns gott om småkryp såväl 
i vattnet som i landmiljöerna, man kan förutsätta 
att här är insektsrikt. Strandskogen är mycket tät 
och har ej ännu nått sitt optimum, men om den 
lämnas orörd kommer ganska snart självgallring 
att börja producera död ved och då tillförs området 
ytterligare en dimension. Den gallrade skogen 
högre upp har idag begränsade naturvärden på 
grund av sin likriktade karaktär.

Det rika fågellivet är främst knutet till det 
öppna våtmarksområdet och grundområdet 
därutanför. Busksnår och strandskog spelar också 
en betydande roll som skydd och utrymme för 
ytterligare fågelarter.

Förutom kommunens beskrivning av områdets 
flora och fauna har det även tagits fram en 
utredning av konsultföretaget Ramböll, ”Rapport 
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provtagning vattenmiljön samt inventering 
av landmiljö” (Utredning utförd av Ramböll 
daterad 2014-06-23-24). I utredningen ingår en 
bottenfaunaundersökning. Denna undersökning 
fann inga rödlistade arter eller arter som finns 
medtagna i bilaga 1 av artskyddsförordningen 
2007:845.

Även en makrofytundersökning har utförts i 
samband med bottenfaunaundersökningen. Inte 
heller den undersökningen fann inga rödlistade 
arter eller arter som finns medtagna i bilaga 1 
av artskyddsförordningen 2007:845. Gällande 
vegetationen på land konstaterar utredningen att 
området ej innefattar sällsynta arter eller ovanlig 
naturtyp. Utredningen pekar dock på att området 
har ett högt naturvärde i form av stadsnära natur, 
dels för rekreation men även ett utbildningsvärde i 
det stadsnära naturområdet för barn och ungdom i 
skolåldern.

Betydelsen för fåglar ur ett 
landskapsekologiskt perspektiv – bedömning 
utifrån artskyddsförordningens motiv och syfte

För att bedöma vilken betydelse området 
har för fågelförekomster relaterat till 
artskyddsförordningen bör man lyfta blicken över 
landskapet och sätta in det aktuella området i ett 
större geografiskt sammanhang. 

Det som utmärker Munkeberg Strand såsom 
habitat för fåglar är att det utgör en obruten 
naturlig zonering med alltifrån öppet ”djupt” 
vatten och ett grundområde med mjukbotten 
till strandkärr/strandäng, buskzon och slutligen 
strandlövskog, och där den sistnämnda är 
tämligen naturligt utvecklad. Sedan bryts den 
naturliga zoneringen i och med att skogen som 
tar vid på den något torrare marken är kraftigt 
påverkad av gallring.

Likartade miljöer går att finna på några fler 
platser i närområdet (se kartan på följande sida). 
Exakt identiskt är förstås inget område och 
förutsättningarna för fåglar varierar därmed något. 
Exempelvis kan vegetationens innehåll och täthet 
i det öppna strandkärret (strandängen) skilja 
sig åt en del i de markerade områdena. De som 
valts ut har dock huvuddragen gemensamma, 

vilket innebär att flertalet av de allmänt 
förekommande fåglarna vid Munkeberg torde 
kunna finna utrymme även på dessa platser. 
En viktig gemensam faktor är också de stora 
vattenståndsfluktuationer som finns vid samtliga 
områden. De grunda bottnarna blottläggs i olika 
grad inom och mellan säsongerna, vilket är av 
stor betydelse för vadarfåglarnas preferens av 
områdena.

De markerade områdena kan således antas kunna 
fungera som alternativa och/eller kompletterande 
platser för fåglarnas häckning, födosök och 
uppehåll.

Längs stränderna inom stadsbygden finns 
dessutom ett flertal mindre områden med 
likartade kvaliteter för fåglar samt ett antal 
platser där delar av ingående kvaliteter kan 
hittas. Dessa är inte markerade på kartan och 
den totala ytan är alltså betydligt större än 
vad som framgår där. För ett antal av aktuella 
fåglar, t ex måsar, änder och gäss har också de 
öppna vattenytorna som omger staden stor 
betydelse. Fåglarna rör sig runt i området och 
nyttjar en större del av landskapet under olika 
faser av tillvaron. Lägger man dessutom till 
Mjölkuddstjärn och Gammelstadsviken med 
dess strandområden tillförs analysen betydande 
ytor. Dessa är välkända fågelområden som 
nyttjas av flertalet ”munkebergsarter”– även om 
de områdena till karaktären avviker något från 
Munkebergsstranden. Båda är från havet avsnörda 
insjöar, vilket bland annat innebär betydligt 
jämnare förhållanden avseende vattenståndet. 
Vidare kan nämnas fjärdar som Inre Hertsöfjärden, 
Sörfjärden m fl som uppenbart utgör lockelse för 
flertalet fåglar.

Så sammantaget är den totala ytan av 
”fågelområden” av strandkaraktär betydande i 
Luleå stadsbygd. Det är dock föga meningsfullt 
att sätta siffror på detta. Olika områden har 
olika betydelse för olika arter. Och det vore 
vetenskapligt inkorrekt att göra en schablonmässig 
sammanläggning av områdenas arealer. Därmed 
får man nöja sig med att titta på kartan på följande 
sida för en visuell bild av vilka relationer det 
handlar om.
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Översikt med alternativa och kompletterande fågelområden av 

”munkebergstyp”.

Med tanke på vilka fågelarter som är aktuella (se 
följande sidor) kan man ändå göra bedömningen 
att arealerna av habitat är betydande totalt sett 
inom och i närheten av stadsbygden. Den yta som 
Munkeberg Strand upptar motsvarar endast en 
mindre del av totalen, med utrymme för enstaka 
eller några få individer av aktuella arter.

Analysen begränsar sig till Luleå stadsbygd vilket 
innebär en radie på ca 10 km med utgångspunkt 
från Munkeberg. Flertalet fåglars aktionsradie är 
betydligt längre än så. På större avstånd hittas 
flera fågelområden av hög klass, t ex Måttsunds-
Ersnäsfjärden i söder och Persöfjärden i norr vilka 
ligger 15-20 kilometer bort. Även ett stort antal 
vikar, grund och öar i skärgården är fågelrika, där 
flertalet av ”munkebergsarterna” finner livsrum. 
Frågan som är utgångspunkten för detta dokument 
är dock vilken betydelse Munkeberg Strand 

har för fåglarna i och runt Luleå stadsbygd, dvs 
vilken betydelse har området i sammanhang med 
närliggande och likartade områden i den urbana 
miljön?

Arter

Inom området har observerats ett antal fågelarter, 
vilka är rapporterade till Artportalen. De 
observationer som finns registrerade där är de man 
kan förvänta och bekräftas av egna observationer 
och av den bedömning som kan göras utifrån 
allmän ekologisk kompetens. Platsen ligger mycket 
lättillgängligt och är väl synlig för hundratals 
människor som passerar på anslutande väg 
dagligen, där framför allt cyklister och gående 
borde notera om någon tillkommande mer 
ovanlig fågel skulle dyka upp. De observationer 
i Artportalen som analyseras i det följande är 
inrapporterade under 2013 och 2014.
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Programområdet sett från öster. 

Samtliga arter är allmänt förekommande 
i landskapet i stort, där lämpliga habitat 
återfinns. Och de är också vanliga i ett 
nationellt och internationellt perspektiv. 
Populationsutvecklingen kan dock variera mellan 
arter. Vissa av dem är minskande, medan andra 
har en positivare utveckling idag. Uppgifter om 
huruvida arterna är häckande inom området är 
inte solklara i flera av fallen. Några av dem är 
uppenbart häckfåglar medan andra möjligen kan 
vara det, eller är födosökande i området. Detta 
kommenteras i genomgången av arterna nedan. 
Det är dock egentligen oväsentligt för vilken 
aktivitet fåglarna nyttjar området. Bara det faktum 
att de observerats på platsen visar att området 
tjänar något syfte som är av vikt för fåglarnas 
levnad.

Enligt 4 § artskyddsförordningen omfattas alla 
vilda fåglar av fridlysningsbestämmelserna, 
vilket innebär att det t ex är förbjudet att skada 
eller förstöra djurens fortplantingsområden 
eller viloplatser. Munkeberg Strand uppfyller 
uppenbart kriterierna för sådana områden och 

platser för flertalet av de observerade fågelarterna. 
Enligt Naturvårdsverkets handbok för 
artskyddsförordningen (Naturvårdsverket 2009) 
bör dock vissa arter prioriteras i skyddsarbetet. 
Det bör kunna tolkas som en pragmatisk tolkning 
av fridlysningsbestämmelserna, som annars 
skulle kunna få orimliga konsekvenser om man 
tillämpade dem strikt även för de mest allmänt 
förekommande arterna i landskapet. De arter som 
bör prioriteras är sådana som är markerade med B 
i bilaga 1 till artskyddsförordningen (härrörande 
från bilaga 1 i Fågeldirektivet), rödlistade arter 
samt sådana arter som uppvisar en negativ trend.

Vägledning för vilka arter som bör räknas till den 
sistnämnda kategorin (”negativ trend”) finns i en 
bilaga till handboken, där arter vars populationer 
minskat med 50% eller mer under perioden 1975-
2005 finns förtecknade. En sådan art finns noterad 
för området; skrattmås. I övrigt är det endast 
arterna i Fågeldirektivet och sådana som finns med 
på rödlistan som är aktuella för bedömningar mot 
artskyddsförordningen.
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Status och populationstrender för de 
aktuella arterna kommenteras i det följande. 
Bedömningarna har gjorts med stöd av 
Naturvårdsverkets sammanställning 
Populationstrender för fågelarter som häckar i 
Sverige, rapport 5813 (Naturvårdsverket 2008) och 
resultat från häckfågeltaxeringen (punktrutterna) 
från Svensk fågeltaxering (Sverige) och The IUCN 
Red List of Threatened Species (internationellt). 
Även Artdatabankens bedömningar liksom 
Naturvårdsverkets vägledningar för de svenska 
fåglarna i Fågeldirektivet (Naturvårdsverket 2003) 
liksom länsstyrelsens inventering av Norrbottens 
kustfågelbestånd (Sundström och Olsson 2009) har 
nyttjats. 

Om de arter som observerats vid Munkeberg 
Strand kan sägas följande:

Kanadagås, grågås, gräsand, bläsand, snatterand, 
skedand, vigg, storskrake, småskrake, dvärgmås, 
fiskmås, fisktärna, silvertärna, rödvingetrast, 
björktrast, bofink, sädesärla, rödhake och 
lövsångare är nationellt och internationellt 
livskraftiga, med stabila populationer. 
Rödvingetrast, björktrast, bofink, rödhake och 
lövsångare är knutna till skogs- och buskzonerna 
i området och häckar sannolikt, tillsammans 

med andra vanliga tättingar som man kan 
förvänta i samma biotoper (dock ej registrerade 
i Artportalen). De övriga av ovanstående arter 
är mer eller mindre knutna till våtmarks- och 
grundområdet.

Förekommande arter som bör prioriteras i 
förhållande till artskyddsförordningen är:

Fisktärna och silvertärna häckar med några 
par. Dessa arter är båda markerade i bilaga 
1 till artskyddsförordningen. Arterna har 
mycket stor utbredning, cirkumpolärt över 
nordligare delar av norra halvklotet. I Sverige är 
populationsutvecklingen positiv för båda arterna 
och de förekommer i stora numerär, även om 
de lokalt kan drabbas av miljöförändringar eller 
predation från mink. Internationellt har man sett 
nedgångar i vissa länder men de betraktas inte 
som hotade vare sig av IUCN eller i den svenska 
rödlistan. De svenska populationerna uppgår till 
minst ca 30 000 par för båda arterna och silvertärna 
är en av de talrikaste häckfåglarna i Norrbottens 
kust och skärgård (Sundström och Olsson 2009).

I Naturvårdsverkets vägledning (Naturvårdsverket 
2003) formuleras nationella bevarandemålen (dock 
ej fastställda) för arterna såsom följer:

Ett långgrunt Munkeberg Strand kraftigt under medelvattenstånd (2014-

09-23).
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Silvertärna: Målsättningen bör vara att det 
framledes finns ett häckande bestånd av 
silvertärna inom hela det nuvarande befintliga 
häckningsområdet i landet. Beståndet får ej minska 
i numerär, inte heller får arten försvinna från 
områden där den häckar idag.

Fisktärna: Det svenska beståndet får totalt sett inte 
minska i antal, jämfört med siffran ovan, och inte 
heller får utbredningsområdet minska. En viss 
lokal och regional omfördelning får dock anses 
vara en naturlig del i fisktärnans beståndsdynamik, 
vilket innebär att man måste ta ett övergripande 
ansvar för övervakningen från centralt håll.

Betydelsen av Munkeberg Strand för fortlevnaden 
av dessa båda arters populationer kan inte vara 
annat än mycket marginell ur internationellt 
och nationellt perspektiv. Inte heller lokalt bör 
platsen ha någon avgörande betydelse. Om 
häckningsplatsen försvinner kommer några 
individer att påverkas. Oavsett att de är upptagna 
i Fågeldirektivets bilaga 1 finns arterna gott 
och väl i livskraftiga populationer, dessutom 
med stark ökning de senaste 10 och 30 åren 
(Naturvårdsverket 2008). Att de försvinner 
från den här platsen kan knappast motverka 
bevarandemålen i någon relevant utsträckning.

Även dvärgmås är upptagen i bilaga 1 till 
artskyddsförordningen. Den finns dock inte 
med i motsvarande bilaga till Fågeldirektivet 
och det finns heller ingen vägledning från 
Naturvårdsverket - och alltså inga föreslagna 
bevarandemål. Arten har ett mycket stort 
utbredningsområde, väl spridd över norra 
halvklotet. Världspopulationen är omfattande 
och det finns indikationer på att den är ökande. 
IUCN kategoriserar den som livskraftig. 
Kustfågelinventering i Norrbotten 2007-
2008 (Sundström och Olsson 2009). visade att 
populationen i länet fram till dess varit klart 
underskattad och att kanske så mycket som drygt 
två tredjedelar av den svenska stammen numera 
hittas här. Från att ha varit en sällsynthet i landet 
har fågeln expanderat enormt under slutet på 
1900-talet, särskilt i Västerbotten och Norrbotten 
som idag utgör dess starkaste fäste i landet (SOF 
2010).

Dvärgmåsen är alltså numera en vanlig fågel, men 
eftersom en stor del av rikets totalbestånd finns i 
länet har vi samtidigt ett stort förvaltningsansvar 
för att den ska finnas kvar. Av de observationer 
som gjorts vid Munkeberg Strand är det tveksamt 
om häckning förekommer i området, men 
födosökande individer ses återkommande. Arten 

Del av Munkeberg Strand som vanligtvis ligger under vattenytan (2014-

09-23).
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är som regel kolonihäckande (SOF 2010).

Rödbena, drillsnäppa, stenskvätta och kricka 
är också vanliga fåglar i riket, dock med något 
minskande populationer totalt sett. Samtliga är 
ändå bedömda som livskraftiga internationellt och 
ej heller hotade i Sverige. Drillsnäppan är dock 
bedömd som nära hotad (NT) i rödlistan. Den 
förekommer ännu i stort antal, men minskningen 
har varit 30-49 % de senaste 30 åren. Munkeberg 
Strand är ingen typisk lokal för drillsnäppan 
som normalt föredrar mer steniga och grusiga 
stränder för födosök. Häckningen brukar 
förläggas på gott avstånd från högvattennivån 
(Wahlberg 1993), vilket gör denna strand 
mindre sannolik som boplats. Det troliga är att 
fågelns revir huvudsakligen sträcker sig längs 
Mjölkuddsstranden norrut där betingelserna är 
mer lämpade för arten.

Skrattmåsen har minskat kraftigt i riket de senaste 
30 åren. Populationen verkar dock ha stabiliserats 
på en lägre nivå de senaste 10 åren och det finns 
indikationer på att den är något ökande igen. Den 
finns fortfarande kvar i stor numerär i landet även 
om det finns betydligt färre individer än när den 
var som talrikast. Den är bedömd som livskraftig 
såväl internationellt som i Sverige. Skrattmåsen är 
en i huvudsak kolonihäckande fågel. Troligen finns 
ingen häckning vid Munkeberg Strand, däremot 
förekommer födosökande skockar då och då.

Storspoven är klassad som sårbar (VU) på den 
svenska rödlistan. Den har gått kraftigt tillbaka 
i södra Sverige och på nationell nivå har alltså 
numerären minskat de senaste 30 åren. De sista 
10 åren verkar dock populationen ha stabiliserat 
sig på en lägre nivå. I Norrbotten uppfattas arten 
fortfarande som vanlig, där den är svår att undgå 
att lägga märke till under häckningssäsongen. 
Numera finns merparten av den kvarvarande 
populationen i Norrland (minst 2/3 enligt 
Artdatabanken). Fågeln är ”normalt” knuten 
till odlingslandskapet och större öppna myrar. I 
Norrbotten är det dock vanligt med häckningar 
i smalare zoner nära skogsbryn såsom stränder 
och även i skärgårdsmiljö. Vid inventeringen 
av Norrbottens kustfågelbestånd 2007-2008 
(Sundström och Olsson 2009) registrerades 
sammanlagt 100 par i kuststranden och 
skärgården. Det motsvarar ca 1% av landets 
totala population. Storspov förekommer stadigt 
längs Mjölkudds-Notviksstranden och det är 
troligt att lämpligast habitat finns i den inre 
delen av fjärden (vid Notviksverkstaden) och där 
närheten till Gammelstadsviken kan ha betydelse. 
Observationer vid Munkeberg Strand visar dock 
att även denna del av stranden nyttjas. 

Storspoven har stora revir, minst 40 ha anges 
i litteraturen (bl a faktablad från Sveriges 
Ornitologiska Förening), men det är oklart 
hur detta går att applicera på de långsmala 

Del av Munkeberg Strand som vanligtvis ligger under vattenytan (2014-

09-23).

163



17

Utsnitt från jordartskartan. Blå = morän, gul = finsediment utan 

genomgående torrskorpa, röd= berg i dagen, skrafferat = fyllning. 

strandområden som är aktuella i det här fallet. 
Man bör dock kunna dra slutsatsen att det är högst 
ett par som införlivat Munkeberg Strand i sitt revir. 
Storspoven är också känd för sin stora ortstrohet 
vilket bör betyda att det är samma par som 
återkommer år från år, eller så är det avkommor 
som kläckts i området. Det är dock inte känt om 
den häckar, var i så fall och i vilken utsträckning 
häckningarna blir lyckosamma. Det finns dock 
inga indikationer på att häckningsplatsen är just 
vid Munkeberg Strand. Boende i Mjölkudden-
Notviken kan vittna om att storspoven ”alltid” 

har funnits längs stranden i stort, vilket indikerar 
lyckosam förökning i området. Antagligen hänger 
den kvar som en rest av en större population som 
fanns fram till 60-talet när odlingslandskapet i 
området började byggas bort med bostäder.

I utredningen som tagits fram av konsultföretaget 
Ramböll, ”Rapport provtagning vattenmiljön samt 
inventering av landmiljö” (Utredning utförd av 
Ramböll daterad 2014-06-23-24) har man även här 
gjort liknande iakttagelser av fågellivet i området. 
Utredningen drar slutsatsen att då strandområdet 
är relativt litet i sin omfattning utgör troligen 
inte lokalen en häckningsplats av betydelse för 
dessa arter, däremot kan strandområdet vara av 
betydelse för födosök och som rastplats.

Geologi och markförhållanden

Geoteknik

(Utrdning utförd av Tyréns, daterad 2012-01-26)

Markförhållandena inom programområdet utgörs 
av ett tunt växt- eller torvskikt som underlagras 
av lösa sediment av silt och lera som delvis är 
sulfidhaltiga inom djupet 0,5-3,5 m. Sedimenten 
underlagras av morän i form av siltig sandmorän.

I områdets nordöstliga del utgörs undergrunden 
av ett tunt växtskikt ovan silt med tjockleken 
1,0 m som underlagras av ett 0,5 m tjockt skikt 
sulfidjordshaltig silt och lerig sulfidsilt ovan ett 1,0 
m mäktigt lager silt som vilar på siltig sandmorän. 
Enligt tidigare undersökningar som gjorts i 
området är övre delen av jordlagret löst lagrat men 
blir fastare lagrad (medel) vid ca 2 m djup.

I områdets sydöstliga del utgörs undergrunden av 
ett tunt lager torv ovan ett 0,2 m lager sandig silt 
som underlagras av 2,4 m mäktigt lager sulfidlera, 
sandig sulfidjordhaltig silt, sulfidsilt som lerig 
sulfidsilt som underlagras av ett 0,8 m lager silt 
som vilar på siltig sandmorän. Enligt tidigare 
undersökning är övre delen av jordlagret löst 
lagrade sediment som blir fastare (medel) vid ca 3 
m djup.

I mitten av området närmast vattnet utgörs 
undergrunden av ett tunt lager torv som vilar 
på ett 0,9 m sandig silt och silt ovan ett 0,8-1,4 m 
lager sulfidsilt, silt/sandig silt som vilar på siltig 
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sandmorän. Längre upp från vattnet påträffas 
fastare material, troligtvis morän på ett mindre 
djup och sten finns i markytan.

Enligt tidigare undersökningar består 
jordmaterialet första 0,5-1,0 m av löst lagrade 
sediment som blir fastare (medel-hög) mot djupet. 
Längre upp från vattnet är djupet till förmodad 
morän mindre och moränen innehåller sten och 
grus.

I områdets västra delar utgörs undergrunden av 
ett tunt växtskikt ovan 0,1 m silt som underlagras 
av ett 0,9 m mäktigt lager sulfidsilt ovan 0,8 m 
silt som vilar på siltig sandmorän. Enligt tidigare 
undersökningar består jordmaterialet av ca 1,0 m 
lösa sediment och blir fastare (medel) mot djupet.

Undergrunden ute i vattnet söder om undersökt 
område består enligt tidigare undersökning av 
löst lagrade sediment med varierande mäktighet 

Tidigare genomföra geotekniska undersökningar från Luleå kommuns 

geoarkiv.

mellan 3,5 - 5,8 m ökande mot öst. Sedimentens 
mäktighet minskar in mot land. Under de löst 
lagrade sedimenten påträffas fastare material som 
torde vara morän.

Inget berg har påträffats i området. I de centrala 
delarna av området där tidigare undersökning 
visat fastare material med förekomst av block och 
sten bedöms det bergfria djupet till mer än 5 m.

Hydrologi

Grundvattenytan inom undersökt område 
ligger i marknivå närmast vattnet. Högre upp 
har grundvattenobservation gjorts i borrhål 
ca 0,5 m under befintlig marknivå. Högre 
grundvattennivåer kan dock inträffa under 
perioder med kraftig nederbörd och i samband 
med snösmältning.
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Utdrag från Riksantikvarieämbetets (www.raa.se) webbtjänst Fornsök 

som visar de två fornlämningarna i programområdets västra del.

Körbergs brygga idag, i behov av renovering.

Körbergs brygga 1978 (Norrbottens Museum) Körbergs brygga 1978 (Norrbottens Museum)

Kultur

Historia

Under sent 1950-tal började det moderna 
Mjölkudden byggas, först med småhusbebyggelse 
och på 60-talet med flerbostadshus. Stranden 
på Mjölkudden nyttjades länge som betesmark 
för kor. Namnet Mjölkudden kommer från att 
man varje dag rodde mjölk över från udden över 
Stadsfjärden till Luleå, centrumhalvön. De många 
stenmurarna längs stranden är lämningar från 
det gamla jordbrukslandskapet, liksom de många 
stenpirarna och bryggorna. Flera av de bryggor på 
pirar som tidigare använts som ångbåtsbryggor 
ligger nu, delvis p.g.a. landhöjningen, på land. 6 
stycken av dessa pirar är värdefulla och klassas 
som fornlämningar. Stenpiren med träbrygga vid 
sandstranden, som omfattas av detta planprogram, 
är en f.d. ångbåtsbrygga, ”Körbergs brygga”.

Fornlämningar

Körbergs brygga

Vid den befintliga sandstranden i 
programområdets sydvästra del återfinns 
Körbergs brygga. Körbergs brygga är en rest av 
en ångbåtsbrygga. Bryggan består av en stenarm 
som löper ut i Norra fjärden i nord-sydlig riktning. 
Stenarmen är ca 25 m lång med en landgång i trä 
som tillkommit senare.

Maritim fyndplats

Alldeles söder om den befintliga sandstranden 
öster om Körbergs brygga finns en fyndplats 
för fartygstimmer. På platsen har en del av en 
stäv påträffats. Fartygsdelen bärgades men har 
förkommit. Statens maritima museer har utfört en 
Side-scan, sonarkartering i området utan resultat.

Fornlämningarna bedöms ej behöva påverkas 
negativt av en framtida exploatering av 
Munkeberg Strand.
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Bostäder
Mjölkudden är ett av Luleås största 
bostadsområden med ca. 3600 invånare (2012). 
Mjölkudden ligger på bekvämt cykelavstånd 
från centrumhalvön och har även goda 
kollektivtrafikförbindelser. Mjölkuddens 
bebyggelse består av både småhus och 
flerbostadshus. Flerbostadshusen upplåts som 
både hyres- och bostadsrätter.

I direkt anslutning till programområdet angränsar 
bostäder i kvarteren Däverten, Turisten, Båtshaken, 

MJÖLKUDDEN C

MUNKEBERG F-3

LEKPARK

HERMELINEN GYM

COOP ARENA

ICA KVANTUM

PONTUSBADET

LULEÅ ENERGI ARENA

STORGATAN/SMEDJEGATAN

Service-/målpunkter i programområdets närhet.

Befolkning
Ålderskategorier 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
      0 Nollåringar 31 31 32 33 35 37 39 44
   1- 5  Förskoleålder 151 150 145 145 144 153 164 177
  6-15  Grundskoleålder 352 333 321 308 301 290 287 286
16-18  Gymnasieålder 127 112 114 109 112 100 98 89
19-24  Universitetsålder 278 296 282 281 298 283 317 334
25-34 Yngre medelålder 352 351 365 369 411 413 472 536
35-44 Medelålder 383 339 325 312 294 289 282 299
45-64  Äldre medelålder 1039 1039 1019 1002 1001 983 993 974
65-79 Yngre ålderspensionär 583 604 605 612 618 616 613 628
80-      Äldre ålderspensionär 310 301 302 299 299 295 293 292
Summa folkmängd 3606 3556 3510 3471 3511 3458 3558 3659

Folkökning -12

Födda 30
Döda 53
Födelsenetto -23

Inflyttade 386 Diagram = 60%
Utflyttade 375
Flyttnetto 11

Medelålder 44,4

Utländska medborgare 187

Utrikes födda 380

Arbetsmarknad Lägenhetsbestånd
Dagbefolkning (arbetstillfällen) 661
Nattbefolkning (arbetskraft) 1 621

Förvärvsarbetande 16-64 år 1 568
Ej förvärvsarbetande 16-64 år 610
   därav arbetslösa 41
                förtidspension 128
                studerande 232
                övriga 209

Inpendling 543
Utpendling 1 501
Nettopendling -958

Familjeuppgifter Summa lägenheter 1 839
Familjer Antal      därav fritidshus 6
Ensamstående utan barn 1 188
Ensamstående med barn 147 Utbildningsnivå
Gifta/sambo utan barn 390
Gifta/sambo med barn 292
Summa familjer 2 017

Medelinkomst Skr/år
Kvinnor 224 472
Män 309 790
Båda könen 263 687

Biiltäthet (bilar/1000 inv) 384

2012Mjölkudden

36%

40%

24%

0%

Hyresrätt

Bostadsrätt

Småhus

Fritidshus

11%

46%

42%

Förgymnasial
utbildning

Gymnasial
utbildning

Eftergymnasial
utbildning

Fördelning av upplåtelseformer på Mjölkudden
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Centrum

Fridhemsgatan, fredag 080926
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Fridhemsgatan, lördag 080927
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Fridhemsgatan, söndag 080928
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TRAFIKMÄNGDER FÖR LULEÅ KOMMUN – 2011
Beteckningar

<1000 fordon
1-4000 fordon
4-8000 fordon
8-15000 fordon
>15000 fordon

Angivna trafikmängder är 1000-tals fordon i snitt måndag-fredag under
en vecka och vilket år som räkningen är gjord. Räkningarna är i regel
gjorda i slutet av september och början av oktober. Trafiksiffrorna är
därför en indikation på maximal trafik under året.

Årsmedeldygnstrafik i 1000-tals fordon med räkneår.

Uppgifter bygger på trafikräkningar gjorda av Trafikverket Trafikdata,
Luleå och Tekniska förvaltningen.
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Trafikmängder kan grovt
omräknas enligt följande
formel:

ÅDT = 0,9 VDT
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Exempel för trafikens variation
på en villagata under dygnet.

Trafikens variation på en
centrumgata under veckan.

Trafikens variation på en
bostadsgata under veckan.
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Fd. Bussbom

“Gräddfil” mot centrum

Tillfart mot rondell

Spantg, påfart mot Bodenv

Spantg, avfart från Bodenv

Utdrag från Luleå kommuns trafikmängdsberäkning i tätorten från 2011. 

Angivna trafikmängder är 1000-tals fordon veckodygnstrafik (VDT).

Årklykan och Bryggan. De angränsande 
bostäderna utgörs primärt av enfamiljshus i form 
av villor och radhus.

Service och verksamheter
Kommersiell service (bl.a. ICA Kvantum) finns 
tillgänglig på Skutvikens verksamhetsområde 500 
m österut, i Luleå centrum 800 -1000 m söderut 
samt i Mjölkuddens centrum 800 m norrut.

Närmsta skola är Munkebergsskolan, som är en 
F-3-skola. Den ligger ungefär 600 m nordväst om 
programområdet. Borgmästarskolans F-3-skola 
ligger ca 2,5 km nordväst om programområdet. 
Tunaskolan, som är en åk. 4-9 skola, ligger ca 
1,5 km nordväst om programområdet och Östra 
skolan som är en F-6-skola, ligger ca 1 km sydöst 
om programområdet. 

Eventuellt behov av utökning/utbyggnad av 
Borgmästarskolan på Tuna och Munkebergsskolan, 
som tidigare nämnts, bör utredas då kommunen 
äger mark i direkt anslutning till dessa skolor.

Närmaste vårdcentral ligger i Mjölkuddens 
centrum 800 m norrut. 

Lek, fritid och rekreation

Närmsta kommunala lekplats är Skutviksparken 
som ligger intill Mjölkuddsvägen ca 400 meter norr 
om programområdet. Det behöver reserveras plats 
för en kommunal lekplats inom programområdet. 
Lekplatser är mycket viktiga mötesplatser, både 

Den röda punkten markerar framtida angöring för biltrafik till 

exploateringsområdet i form av en lokalgata.

för barn och vuxna. Lekplatser kan med fördel 
samlokaliseras med någon form av yta för 
spontanidrott i form av mindre bollplaner (basket 
etc.), utomhusgym eller liknande. 

Stråket längs med stranden som sträcker sig från 
Notviken förbi Mjölkudden och det aktuella 
programområdet ut längs Bodenvägen är ett 
mycket viktigt kommunikationsstråk, men viktigt 
även ur rekreativ aspekt för flanörer, löpare och 
cyklister.

Idrottsanläggning för organiserade aktiviteter finns 
på Pontusbadet och Luleå Energi Arena ca 650 
meter sydöst om programområdet. På Pontusbadet 
finns även en anläggning för styrketräning. Det 
finns även en träningsanläggning som ligger 
på Ålgatan inom Skutvikens industriområde 
ca 450 m nordost om programområdet. Coop 
Arenas ishallar ligger ca 500 meter nordost om 
programområdet.

Trafik
Programområdet avgränsas i öster av Bodenvägen. 
Bodenvägen är huvudinfarten till Luleå om man 
anländer till staden norrifrån. Sträckan norr 
om korsningen Svartövägen-Bodenvägen till 
Mjölkuddsrondellen är det trafikavnitt i Luleå som 
har det största trafikflödet på 28100 fordon (2011) 
räknat på vardagsdygnstrafik (VDT). Sektionen 
söder om korsningen Svartövägen-Bodenvägen 
över ”Bodenbanken” har en vardagsdygnstrafik 
(VDT) på 22200 fordon (2011). Mjölkuddsvägen 
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Busshållplatser i närområdet. Vid en exploatering kan det bli aktuellt med 

en ny busshållplats längs Mjölkuddsvägen eller Bodenvägen.
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 Övrig cykelväg

 Lämplig cykelväg, annan trafik förekommer

 Promenadstråk   

 
Kartan redovisar de viktigaste cykelförbindelserna
som till stor del består av cykelvägar där du kan 
cykla skild från övrig trafik. På vissa sträckor följer 
förbindelsen vanliga gator där du cyklar tillsammans 
med biltrafiken (sk blandtrafik).

 

.

0      1 000 meter500

Utdrag ur Luleå kommuns cykelkarta. Programområdet har mycket goda 

förbindelser ut på det befintliga cykelvägnätet.

som tangerar programområdets nordöstra hörn 
har en vardagsdygnstrafik (VDT) på 2900 fordon 
(2011) mellan Bodenvägen och Skutgatan.

Trafikmatning

Programområdets lokalisering innebär 
begränsningar i hur programområdet kan 
trafikmatas. Den i princip enda möjliga 
angöringspunkten i dagsläget är från 
Mjölkuddsvägen just öster om kvarteret 
Båtshaken. Omgivande bebyggelse norr om 
programområdet är byggd i slingor utan släpp 
vilket innebär att kommunen skulle vara tvungen 
att lösa in fastigheter för att kunna ordna 
ytterligare angöringspunkter till programområdet. 
Detta bedöms dock inte vara realistiskt. Endast en 
angöringspunkt för trafikmatning av fordonstrafik 
till programområdet kan vara sårbart, men bedöms 
ändå vara tillräcklig för att klara av en framtida 
exploatering av Munkeberg Strand. 

På sikt kan Bodenvägen omvandlas från en 
utpräglad trafikled till en stadsgata med god 
framkomlighet den dagen även Stadsviken 
exploateras. Möjligheten att trafikmata Munkeberg 
Strand även från Bodenvägen bör utredas och ej 
byggas bort för framtiden. 

Gång- och cykeltrafik

Programområdet har mycket goda förutsättningar 
att anslutas till ett välfungerande gång- och 
cykelvägnät i programområdets direkta närhet. 
Den befintliga gång- och cykelvägen som löper 
igenom programområdet förbinder det med 
Mjölkudden och Notviken och vidare upp 
mot Storheden, Gammelstad och Sunderbyn. 
Gång- och cykelväg mot centrumhalvön 
finns via ”Bodenbanken”. Norrut och österut 
finns möjligheterna att gå och cykla längs 
med Svartövägen samt via Midgårdsvägen 
igenom Skutvikens verksamhetsområde. En 
ny kantstensbunden gång- och cykelväg längs 
Mjölkuddsvägen är nyligen färdigställd för 
smidiga transporter genom Mjölkudden.

Det befintliga stråket i programområdets norra 
del ska förädlas och rustas upp i samband med 
en exploatering av Munkeberg Strand. Detta stråk 
ansluter till den trafikljusreglerade korsningen 
Bodenvägen-Mjölkuddsvägen-Svartövägen. 

Kollektivtrafik

Området trafikeras av busslinjerna 8, 9 och 10 
som fortsätter mot Karlsvik-Centrum-Kronan, 
Kyrkbyn-Centrum-Lerbäcken och Hertsön-
Centrum-Storheden. Närmsta busshållplats är 
lokaliserad ca 200 meter norr om programområdet 
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Ö
stra VA‐länken etappindelning.

Etapp 4E

Etapp 4A

Idéskiss för dragningen av de olika etapperna av Östra länken med etapp 

4C som kan beröra Munkeberg Strand (röd)

längs Mjölkuddsvägen norr om korsningen 
Trossvägen/Skutgatan. Avståndet till närmsta 
busshållplats kommer att överstiga 300 m, främst 
för de bostäder som planeras i den östra delen 
av programområdet. På sikt kan ytterligare 
busshållplatser vid Bodenvägen bli aktuella. Även 
nya busshållplatser längs med Mjölkuddsvägen 
bör utredas i den fortsatta planeringen. 
Förutsättningen att tillskapa fler hållplatser längs 
med Bodenvägen i anslutning till Munkeberg 
Strand är att en trafiksäker passage för fotgängare 
och cyklister tillskapas i korsningen Bodenvägen 
- Svartövägen. Detta måste dock utredas 
noggrannare i den fortsatta planläggningen. 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp

Luleå Kommun har som tidigare nämnts i 
planprogrammet ett mål att öka befolkningen 
och skapa tillväxt i kommunen. En förtätning i 
befintlig bebyggelse, nya bostadsområden och nya 
arbetsplatsområden är tänkt att möjliggöra detta 
tillväxtmål.

Klart är att ny infrastruktur kommer att behövas 
och där är kommunalt vatten och avlopp 
identifierat som en begränsande faktor i dagsläget. 
Begränsningen beror på en kapacitetsbrist 
i stora delar av det befintliga vatten- och 
avloppssystemet. Bättre dricksvatten-, spillvatten- 
och dagvattenkapacitet erfordras än vad som idag 
är tillgängligt lokalt och/eller överföringsmässigt.

För att lösa kapacitetsbristen är det tänkt 
att anlägga en ny grundstomme. Den nya 
grundstommen är tänkt att lösa dagens brister och 
trygga VA-försörjningen i Luleå Kommun under 
den kommande hundraårsperioden. 

Östra VA-länken är en av länkarna som ska 
möjliggöra förtätning och nyexploatering i öst-
västlig sträckning inom befintlig stadsbygd, men 
även skapa möjlighet till exploatering utanför 
befintlig stadsbygd. Utbyggnaden av Östra 
länken är nödvändig för att möjliggöra Luleås 
utveckling och tillväxt med nya bostads- och 
verksamhetsområden. Munkeberg Strand är tänkt 
att anslutas till Östra VA-länken. 

Sträckningen är tänkt att förläggas strandnära 
vilket medger en lägre energilinje än dagens 
system samt en låg uppsamlingslinje. Det innebär 
att ett antal befintliga avloppspumpstationer 
med tillhörande bräddavlopp utgår samt att 
få nya sidopumpstationer behöver anläggas. 
Låg energilinje och låg uppsamlingslinje ger en 
möjlighet att uppfylla Luleå Kommuns långsiktiga 
mål att minska energiförbrukningen.

En mindre pumpstation som servar Munkeberg 
Strand kommer troligen att behöva uppföras i 
programområdets östra del.
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Inom det nya bostadsområdet Munkeberg Strand 
är det tänkt att kommunalt huvudmannaskap 
för dricksvatten, spillvatten och dagvatten ska 
gälla. Munkeberg Strand ingår inte idag inom 
verksamhetsområdet för vatten och avlopp. 
Avsikten är att utöka verksamhetsområdet i 
framtiden och inkludera Munkeberg Strand. 

Dagvatten

Dagvatten (regn och snö) hanteras i ett separat 
nät, skilt från spillvattensystemet. Dagvatten 
förs till närmaste större vattendrag. Inom 
Munkeberg Strand kommer dagvattnet att föras 
ut i Stadsfjärden. Den allmänt gällande principen 
kring hantering av dagvatten är att vattnet i högsta 
möjliga grad ska tas omhand inom framtida 
bildade fastigheter inom programområdet. 

Utbyggnad av ett område innebär normalt att 
andelen hårdgjorda ytor ökar. Det innebär i sin tur 
att flödena av dagvatten ökar vid regn eftersom 
inget bromsar upp vattnets färd så som gräsytor 
och annan vegetation. Flödestoppar kan innebära 
problem med lokala översvämningar på t ex gator 
när dagvattenledningarna inte räcker till. Detta kan 
i sin tur också medföra att föroreningar sköljs ut i 
angränsande vatten.

För att hantera flödestopparna måste man 
inrikta sig på fördröjning av vatten och/ eller 
ökad kapacitet i det slutna dagvattensystemet 
inom och utanför programområdet. En mängd 
olika lösningar kan tillämpas för att lösa 
dagvattenhanteringen. Exempelvis gröna tak, 
mindre fördröjningsdammar och vegetation/
gröna ytor på innergårdarna som komplement till 
det slutna dagvattensystem som för vattnet ut i 
fjärden. Devisen ”Alla bäckar små!” bör tillämpas 
vid utformningen av dagvattenhanteringen 
på Munkeberg Strand. Förutom de tekniska 
aspekterna som kan främjas via ett kreativt 
utformande av hanteringen av dagvatten kan 
dagvattenhanteringen även ha en mycket stor 
betydelse för det estetiska intrycket av stadsdelen 
och för den biologiska mångfalden.

Dagvatten från gator inom programområdet 
kan exempelvis ledas ner i trädplanteringar 
som placeras längs gatorna. Trädplanteringarna 
görs nedsänkta i förhållande till körbanans 
och eventuella trottoarers nivåer och dagvatten 
som rinner längs med gatan leds in i träd- och 
växtplanteringarna via brunnar med sandfång. 

Principritning av lokal dagvattenhantering i växtbäddar och skelettjordar 

under gatuparkeringar längs lokalgator (Vectura).
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I dessa växtbäddar tillåts partiklar sedimentera 
vilket renar dagvattnet från föroreningar eftersom 
en stor del av typiska föroreningar i dagvatten 
är partikelbundna. Rening sker även genom 
växtupptag av ämnen. Valet av växter i dessa 
växtbäddar är av stor betydelse. Växtbäddarna 
kopplas till ett skelettjordsmagasin som placeras 
under eventuella parkeringsplatser längs med 
gatorna. Magasinet medger fördröjning av 
dagvattnet och därmed ytterligare rening. Från 
skelettjordsmagasinet leds sedan vattnet via 
ledning vidare mot Stadsfjärden.

Takvatten och dagvatten från innergårdar, som är 
förhållandevis rent vatten, leds till infiltrationsytor 
på bostädernas innergårdar. Sådana 
infiltrationsytor kan utformas med gruslager 
under gräsmatta. Om bostadskvarteren planeras 
med garage under fastigheterna måste dessa 
infiltrationsytor vara täta i botten och istället för att 
vattnet infiltrerar marken leds det ut på naturmark 
eller direkt mot havet.

Det är viktigt att avrinningsvägar säkras så att 
det inte skapas några instängda partier inom 
området. Gatuutrymmen bör kunna fungera 
som ett sekundärt avrinningssystem vid extrem 
nederbörd (100-års regn). Gatumarken bör således 
ligga lägre än den omgivande fastighetsmarken 
och på så sätt leda ut vattnet mot lågpunkten som 
i fallet med Munkeberg Strand kommer att vara 
Stadsfjärden. Höjdsättningen av programområdet 
är mycket viktig att den fungerar med hänseende 
till ytavrinning av dagvatten. Om ytavrinning 
kan ske överallt i området kan man undvika 
dagvattenledningar i stor omfattning och spara in 
på investeringar och skötsel. Om höjdsättningen 
görs så att ytavrinning fungerar i hela området 
blir riskerna för översvämning också mindre. Det 
planerade bostadsområdet på Munkeberg Strand 
föreslås höjdsättas med en jämn lutning ner mot 
Stadsfjärden.

Ett dagvattenutlopp kommer att anläggas längs 
med Bodenvägen och ledas ut i Stadsfjärden. 
Denna åtgärd vidtas för att lösa den problematik 
med begränsad kapacitet på dagvattennätet som 
råder på exempelvis Mjölkudden och Skutvikens 
verksamhetsområde idag. Idag leds i princip allt 

dagvattnet ut i Stadsviken. Åtgärden med ett nytt 
dagvattenutlopp via Munkeberg Strand skapar 
en ökad kapacitet för hanteringen av dagvattnet 
norröver och minskar risken för översvämningar 
på Skutvikens verksamhetsområde.

Värme

Möjligheter finns att försörja Munkeberg Strand 
med fjärrvärme. Alternativa sträckningar för 
fjärrvärmeledningar till området kommer att 
behöva utredas och befintliga fjärrvärmeledningar 
i området måste förstärkas för att klara dessa 
framtida leveranser.

El

Det kommer att behövas en transformatorstation 
för det framtida bostadsområdet. Lokaliseringen 
av transformatorstationen kopplad till nya 
bostäder på Munkeberg Strand måste utredas i 
detalj i det fortsatta planarbetet. 

Avfall

Framtida avfallshantering ska skötas i enlighet 
med kommunens policy för avfallshantering.

Miljö

Farligt gods

Bodenvägen och Svartövägen är rekommenderade 
vägar för transporter med farligt gods. 
Länsstyrelsen i Norrbottens län har tagit 
fram riktlinjer för bebyggelseplanering intill 
transportleder för farligt gods i Norrbottens 
län (Arbetsmaterial ”Bebyggelseplanering och 
farligt gods i Norrbottens län”). I dessa riktlinjer 
föreslår länsstyrelsen att bostäder (Zon D känslig 
verksamhet, flerbostadshus) kan placeras 
minst 40 meter från vägkant utan särskild 
riskhantering med avseende på situationen 
som råder i anslutning till Munkeberg Strand 
(ÅDT, hastighet etc.). Föreslagen framtida 
exploatering på Munkeberg Strand kommer att 
hamna ca 50 meter från korsningen Bodenvägen-
Mjölkuddsvägen-Svartövägen. En riskbedömning/-
analys bör dock ändå upprättas i samband med 
detaljplanearbetet för att klargöra vilka typer av 
åtgärder som kan vara lämpliga att vidta utifrån 
platsens unika förutsättningar och förhållanden. 
Avkörningsskydd vid korsningen Bodenvägen-
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Mjölkuddsvägen-Svartövägen kan vara ett 
exempel på lämplig förebyggande åtgärd. 

Förorenad mark

Den genomförda geotekniska undersökningen 
påvisar förekomsten av sulfidjordar inom 
programområdet. Uppschaktning av sulfidjord 
klassas som miljöfarligt avfall och medför risk för 
försurning och urlakning av metaller. Särskild 
hänsyn kommer att behöva tas vid schakt av 
sulfidjord. Uppschaktade sulfidjordsmassor skall 
tas om hand enligt Luleå Kommuns anvisningar 
för deponering av sulfidjord. När sulfidjord 
kommer upp ovan grundvattenytan och i kontakt 
med luftens syre oxiderar jordens innehåll av 
järnsulfider och medför ett mycket lågt pH i jorden 
med kraftig försurning av omgivande miljö som 
följd. Sulfidhaltiga jordmassor bör i första hand 
där så är möjligt läggas tillbaka i schaktgrav. I 
andra hand bör sulfidhaltiga jordmassor användas 
inom området och i sista hand bör sulfidhaltiga 
jordmassor köras till lokal deponi. 

Strandskydd 

Strandskyddet avses att upphävas för hela 
programområdet i samband med upprättandet 
av detaljplaner i ett kommande skede. 
Motivet till upphävandet av strandskyddet är 
programområdets, i staden, centrala lokalisering 
och utvecklingen av de centrala delarna av 
tätorten. Området närmast stadsfjärden kommer 
att planläggas som allmän platsmark för att 
säkerställa allmänhetens tillgång till strandlinjen. 
Luleå kommun anser att en exploatering av 
Munkeberg Strand är av stort allmänt intresse 
genom att tillskapa fler bostäder med målet att bli 
10 000 fler Luleåbor. Denna exploatering medför 
också att man har möjlighet att säkerställa och 
förbättra tillgängligheten för stråket som kantar 
Stadsfjärden. En exploatering av Munkeberg 
Strand bidrar också till att utvidga och utveckla 
det geografiskt begränsade Luleå centrum 
och stärka sambanden mellan Centrumhalvön 
och Mjölkudden/Skutviken. Luleå kommun 
anser att denna exploatering har långsiktiga 
samhällsekonomiska fördelar och därmed är 
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tätortsutvecklande.  Tätortsutveckling ska vara ett 
särskilt skäl för upphävandet av strandskyddet. 
Detta skäl kan vägas in i MB 7 kap. 18 c § pkt 
5, med Munkeberg Strand som ett område 
som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området.

Buller

(Utredning utförd av Tyréns, daterad 2013-12-18)

En trafikbullerutredning har upprättats för detta 
planprogram baserad på nuläge samt Luleå 
kommuns trafikprognos ur ett tillväxtscenario. 
Utredningen visar att Munkeberg Strand är 
kraftigt utsatt för trafikbuller från Bodenvägen och 
Svartövägen.

Det finns ett stort intresse av att bygga bostäder 
på Munkeberg Strand med tanke på områdets 
centrala lokalisering i direkt närhet till vatten. 
Hänsyn måste tas till bullersituationen när nya 
bostäder planeras.

Inomhusriktvärdena för buller kan så gott som 
alltid klaras i nybyggda bostäder, även i bullriga 
miljöer. Problemet är att uppnå bullerskyddade 
uteplatser i lämpliga lägen

Byggnader skyddar varandra från buller. Ny 
bebyggelse kommer i många fall att förbättra 
situationen för byggnader som ligger bakom de 
hus som är närmast bullerkällan.

Munkeberg Strands kontext tillsammans med större framtida exploate-

ringsområden (röda linjer) som är tänkta att utveckla Centrumhalvön.

Generella 
stadsbyggnadsprinciper & 
programförslag  
Målbild och stadsbyggnadsidé
Luleå centrums läge på en halvö innebär 
fantastiska landskapliga förutsättningar men 
också begränsningar av hur centrum kan 
utvecklas. Centrumhalvön kommer att behöva 
förtätas om fler bostäder och och verksamheter 
ska kunna inrymmas i attraktiva centrala lägen. 
Centrumhalvön kan förtätas via att bygga på 
höjden, men även via infill-projekt på lucktomter 
samt genom utfyllnader. Centrumhalvön har vuxit 
genom åren via utfyllnader och denna utveckling 
kommer rimligtvis att fortsätta framöver då 
just läget på en halvö har sina begränsningar i 
marktillgång. All mark kan dock inte bebyggas, 
behovet av ytor för det offentliga rummet är av 
högsta vikt för att bygga en attraktiv stad. Detta 
är en mycket svår balansgång i målet att bygga 
en vistelsevänlig och attraktiv stad. Munkeberg 
Strand ligger inte på Centrumhalvön, däremot 
har programområdet en central lokalisering 
och ska på sikt ses som en del av den centrala 
stadsstrukturen och skapa en viktig koppling 
mellan Centrumhalvön och Mjölkudden.

Programområdet har ett utmärkt läge mot havet 
i sydväst. Detta är en viktig förutsättning för 
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Idéskiss för utvecklingen av Munkeberg Strand  

(Illustration: Johan Eriksson, Stadsbyggnadskontoret). 
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III
III

I

IV

VV

”Körbergs brygga” 
rustas upp

Utredningsområde 
aktivitetspark/ 

stadsdelslekplats

Brygga/hamn för min-
dre motorbåtar/rodd-

båtar/kajaker etc.

Brygga/hamn för min-
dre motorbåtar/rodd-

båtar/kajaker etc.

Förskolegård

Anslutning till isbanan

Ev. framtida anslutning/
korsning till 

Bodenvägen/Stadsviken

Stenskodd slänt, 
rundade stenar, ej 
som i Norra hamn.

Torg/ 
”Shared space”

Torg/ 
”Shared space”

Kiosk/kafé/restaurang

Ramp/nedfart

Utredningsområde 
för mindre muddring i 

samband med 
exploatering

Rekreationsstråk, park 
och korridor för framtida 
VA-stråk Östra länken, 

Strandpromenad.

Strandområde 
iordningställs med 

sittplatser etc.

Utredningsområde för 
tillskapande av artificiella 

”fågelöar”

Våtmarksvegetation 
bör bevaras i högsta 

möjliga mån.

Ev. framtida anslutning/
korsning till 

Bodenvägen/Stadsviken

Torg/ 
”Shared space”

attraktiviteten. Området kopplar till ett uppskattat 
rekreations- och naturområde norrut längs 
älven, även detta ska bevaras och förstärkas i 
planeringen.

Utgångspunkt och målbild för Munkeberg 
Strand är att tillskapa en urban exploatering av 
programområdet med tydligt definierade kvarter 
bestående av flerbostadshus. Munkeberg Strand 
ska planeras och ges en stadsmässig utformning 
som en fortsättning norrut av Centrumhalvön. 
Närheten till centrum, havet och strandstråket 
i nordväst är kvalitéer som ligger till grund 
för förslaget. Planeringen ska bygga vidare på 
dagens stadsplanemönster på Centrumhalvön och 
utvecklas utifrån ett hållbart samhällsbyggande. 
Området ska på sikt upplevas som en del av 
centrum med tydliga rumsliga kopplingar. 

Programområdets läge vid havet ska prioriteras 
med utsikt och siktlinjer mot Centrumhalvön 
över Stadsfjärden. Samtidigt ska en grönstruktur 
etableras i form av ett tydligt definierat 
strandstråk samt parkstråket i programområdets 
norra del. Grönstrukturens kopplingar utanför 
programområdet är av betydelse för hela Luleås 

tätort genom tillgängliga sammanhängande 
strandstråk.

För att möjliggöra en exploatering av 
programområdet  så kommer marknivåerna 
att behöva justeras och fyllas upp till en 
höjdnivå på mellan +2,5 -+3 m ö h och även till 
viss del fyllas ut för att möjliggöra föreslagen 
exploatering. Markplaneringen studeras i 
detalj vid planläggning av programområdet. 
Tillståndsprocess för utfyllnad av programområdet 
ska ske parallellt med kommande detaljplanering.  

Munkeberg Strand föreslås bebyggas med 
flerbostadshus på mellan tre och sju våningar. 
Programförslaget bygger på en nedtrappning 
av bebyggelsen med högre bebyggelse närmast 
korsningen Bodenvägen-Mjölkuddsvägen-
Svartövägen, som sedan blir lägre söderut längs 
med Bodenvägen samt västerut längs med 
parkstråket i programområdets norra del.

Området delas upp i tydliga kvarter med ”mer 
slutna” kvarter närmast Bodenvägen på grund 
av bullersituationen. De ”slutna” kvarteren 
närmast Bodenvägen är en förutsättning för att 
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kunna skapa innergårdar med god akustisk miljö. 
Utbyggnaden ska nogsamt beakta stadsbilden 
från Bodenvägen. Kvarteren närmast Bodenvägen 
vinklas därför svagt västerut för att behålla och 
förstärka den mäktiga och näst intill monumentala 
entrén till Centrumhalvön norrifrån och vyn 
över Norra hamn. Denna bebyggelsedisposition 
på Munkeberg Strand innebär att Luleå får 
en tydligare entré till staden i korsningen 
Bodenvägen-Mjölkuddsvägen-Svartövägen. På 
sikt kommer denna punkt som bildar något av en 
portal att utgöra början på de mer tätbebyggda 
delarna av centrala Luleå. Långsiktigt är målet 
att korsningen Bodenvägen-Mjölkuddsvägen-
Svartövägen ska vara punkten där Luleå centrum 
startar och inte som idag, rondellen vid Kulturens 
hus.

Exploateringen ska ha en stadsmässig karaktär och 
täthet med en exploateringsgrad på minst 1,0.

En exploatering av Munkeberg Strand ska ske 
utifrån ett långsiktigt perspektiv där målet är 
att kvalitet och högre anläggningskostnader 
med lägre driftskostnader ska prioriteras. Det 
gäller såväl byggnader som anläggningar och 
infrastruktur. Ambitionen är att energiförbrukning 
ska ligga under gällande normer från 
Boverkets Byggregler (BBR). Ambitionen ska 
uppmuntras och säkerställas via exempelvis 
byggherresamverkan, exploateringsavtal och i 
kommande bygglovprocesser. 

Lokalisering av målpunkter för transporter 
ska planeras optimalt, dvs. samordning av 

Principfigur som visar hur olika samma exploateringsgrad kan uppfattas 

(Illustration: Johan Eriksson, Stadsbyggnadskontoret).

transporter (sophämtning, leveranser, nedfart till 
parkeringsgarage etc.) till kvarteren, oavsett antal 
fastighetsägare som samsas inom samma kvarter. 

Avfallshanteringen inom kvarteren ska vara 
modern och tekniska system som minskar 
transporter ska övervägas. Källsortering och 
återvinning ska ordnas inom framtida fastigheter. 
Källsortering måste göras optimal inom 
fastigheterna och enkel att nyttja för de boende. 

Det ska vara blandade upplåtelseformer i området. 
Målsättningen är att skapa ett 50/50-förhållande, 
d.v.s. 50% hyresrätter och 50% bostadsrätter utöver 
eventuella studentbostäder och gruppbostäder. 

3 vån. 6 vån. 24 vån.

Exploateringstal är ett mått på 
täthet i bebyggelse. Talet beräknas genom 

att den bebyggda ytan delas med storleken 
på en avgränsad markyta runtomkring. Den 
bebyggda ytan uttrycks som bruttoarean (BTA), 
som något förenklat består av summan av alla 
våningsplans storlek i en byggnad. En fastighet 
på 1000 kvadratmeter med en enplansvilla 
på 100 kvadratmeter kommer alltså att få ett 
exploateringstal på 0.1, 100/1000 = 0,1. Om det 
istället står ett 10 våningar högt kontorhus på 
samma fastighet med samma bottenarea som på 
enplansvillan kommer exploateringstalet bli (100 
x 10) / 1000 = 1,0. Exploateringsgraden säger 
dock inte speciellt mycket om karaktären på ett 

område. 
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Vy från Munkeberg Stand mot domkyrkan på Centrumhalvön  

(Illustration: Temagruppen)

Området ska bestå av såväl verksamheter och 
bostäder. Kommersiell och offentlig service 
ska möjliggöras inom programområdet i form 
av lokaler i delar av bottenplanen av framtida 
bebyggelse. Lokaler för exempelvis närbutik, 
frisör, restauranger, och kaféer ska i första hand 
samlokaliseras och placeras intill föreslagna torg 
och platsbildningar. Lokaler för kommersiella 
verksamheter kan även lokaliseras längs 
huvudgatornas stråk där flödet bedöms vara som 
störst. Även gavlar mot strandstråket kan vara 
lämpliga för kommersiella verksamheter. 

Arkitekturen ska skapa en tydlig förankring i 
dagens värderingar och uttrycka samtidens estetik.

Byggnaderna ska ge förutsättningar till ett rikt 
gatuliv genom exempelvis att huvudentréer alltid 
ska placeras mot gatan. Entréerna ska i högsta 
möjliga mån vara genomgående. 

Utgångspunkt för parkeringar är att behovet 
löses på den egna tomten. Kommunen föreskriver 
hur stort antal parkeringar som ska finnas i 
olika områden. För Munkeberg Strand skulle 
med kommunens rekommendationer krävas 1,5 
parkeringar/lägenhet. Med hänsyn till närheten 
till centrumhalvön och de goda förbindelserna 

till lokaltrafiken och gång- och cykelvägnätet 
bör det dock vara rimligt att tillämpa ett lägre 
parkeringstal för Munkeberg Strand. T.ex bör 
besöksparkeringar kunna nyttjas på gatumark 
och inte inom kvartersmark. Även ett gemensamt 
p-garage kan vara relevant att överväga i ett 
kommande detaljplaneskede. 

Målsättningen för planeringen av Munkeberg 
Strand är att området ska ha en låg p-norm. 
Boendeparkering ska lösas inom kvartersmark och 
i garage under gröna gårdar. Kantstensparkering 
ska tillåtas på allmän gata i omfattning efter 
behov och gatusektion. Inga stora, ineffektiva och 
otrygga markparkeringar får finnas. Eventuella 
markparkeringar ska delas upp i mindre enheter. 

För verksamheter bör följande siffror från den 
gällande översiktsplanen för Luleå kommun 
tillämpas till dess att kommunen tagit fram nya 
parkeringstal/strategi:

- 22 parkeringsplatser/1000 m2 BTA (bruttoarea) för 
kontor

- 37 parkeringsplatser/1000 m2 BTA (bruttoarea) för 
detaljhandel

Siffrorna inkluderar besöksparkering.
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Även i fallet med parkeringar kopplade till 
eventuella verksamheter inom programområdet så 
bör detta ses över då området har god tillgång till 
kollektivtrafik samt har en mycket centrumnära 
lokalisering. 

Cykelparkeringar ska ingå vid projekteringen av 
bebyggelsen på kvartersmark.

All parkering inom kvartersmarken ska 
förläggas under marknivån i underjordiska 
parkeringsgarage. Färdig golvhöjd för bostäder 
och innergårdar ska ligga cirka 70 centimeter 
över gatunivån för att undvika insyn samt kunna 
inrymma de underjordiska parkeringsgaragen. Ca 
1 meters jorddjup ovan garagets bjälklag skapar 
möjligheter för en grön bostadsgård. På den gröna 
bilfria gården finns gemensam uteplats och lek 
för mindre barn. Boende på bottenvåningen kan 
få privata uteplatser. Kvartersmarken ska ha en 
grönytefaktor på minst 0,5 och förslagsvis följa 
Malmö stads framtagna modell för grönytefaktor.

Bebyggelsen vänder sig mot vattnet och mot söder 
och väster där så är möjligt. 

Byggnader, kvarter och offentliga rum ska i 
huvudsak ha samma skala, volym, tydliga 

gaturum och regelbundna kvarter som Luleå 
centrum. Byggnaderna föreslås vara mellan tre 
till sju våningar höga vilket skapar variation. 
Byggnaderna kan varieras för varje trapphus 
via exempelvis färg, material och detaljer som 
skapar en egen identitet för respektive entré. 
Detta hjälper till att skapa variation i gaturummet. 
Kvarteret ska upplevas som sammanhållet, men 
inte monotont och alltför enhetligt. Stor vikt skall 
läggas i utformningen av byggnadernas fasader 
samt i hur dessa möter gaturummet. Exempelvis 
ska det eftersträvas att inget fasadparti blir längre 
än 25-30 meter innan ett annat fasaduttryck tar 
vid. Samråd ska ske med stadsbyggnadskontoret 
vid bygglovskedet. Denna detalj ska säkerställas i 
framtida exploateringsavtal. Ett flertal byggherrar 
och arkitekter för varje kvarter kan bidraga till att 
skapa en önskvärd variation. Kvarteren bör med 
fördel delas upp i mindre fastigheter för att uppnå 
en  variation inom kvarteren. Detta ska regleras via 
exploateringsavtal vid försäljning av fastigheterna 
inom området.

Så långt som möjligt ska inga lägenheter vara 
enkelsidiga för att släppa in ljus från flera håll. 
Undantag kan göras för mindre lägenheter i lägen 
som ej är tydligt bullerutsatta. Lägenhetsfördelning 
och lägenhetslösningar ska ge uttryck för tidens 
behov av flexibilitet och förändrade livsvillkor. 
Här ska finnas plats för både unga och gamla, 
familjer och ensamstående.

Ett trygghetsboende planeras i Mjölkuddens 
centrum norr om programområdet. En 
gruppbostad bör kunna tillskapas inom 
programområdet. I planprogrammet bedöms 
därför den generella beteckningen ”bostäder” även 
kunna omfatta särskilda boenden.

Lokalisering av studentbostäder inom 
programområdet ska studeras i ett kommande 
planskede.

Vid ett fullt utbyggt Munkeberg Strand bedöms ett 
behov av förskoleplatser uppkomma. En förskola 
kan med fördel lokaliseras till Munkebergs Strand. 
Munkeberg Strand bör utformas på ett så pass 
flexibelt sätt att en förskola ska kunna utvecklas 
inom programområdet. Förskolan ska utformas 

Grönytefaktorn är ett 
redskap för att säkerställa en ekologisk 

hållbarhet. Grönytefaktor är ett relationstal 
för att mäta fördelningen mellan växtlighet/
dagvattenhantering i förhållande till bebyggd 
kvadratmeteryta. Grönytefaktorn mäts som ett 
genomsnittligt värde för hela tomtens/kvarterets 
yta. De olika delytorna inom tomten/kvarteret 
får ett värde mellan 0,0 och 1,0 beroende på vilka 
förutsättningar de erbjuder för växtligheten 
och för den lokala dagvattenhanteringen samt 
det lokala mikroklimatet. Uppfyllandet av 
grönytefaktorn ska ingå i bygglovgranskningen 
och en redovisning i plan, ev. fasad och i text 
med beräkningar skall bifogas bygglovansökan. 
Delfaktorer som ger olika värden i beräkningen 
av grönytefaktor kan vara exempelvis: Grönska 
på marken, grönska på väggar, Träd, Gröna tak, 

växtbädd av olika tjocklek på bjälklag etc.  
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som en del av föreslagen kvartersstruktur, men 
med mer generös utemiljö. Förskolan bör förläggas 
med koppling till grönområden på Munkeberg 
Strand.

Det offentliga rummet
Det offentliga rummets betydelse ska prioriteras. 
Gator och parkmark ska planläggas som allmän 
platsmark i kommunal regi.

Det offentliga rummet ska hålla hög kvalitet i både 
gestaltning och material. Stor omsorg ska läggas 
vid val av material och utformning av detaljer 
inom det offentliga rummet. Utformningen av den 
yttre miljön är av största vikt för att de boende ska 
känna sig trygga. All utformning av utemiljön i 
stadsdelen ska genomsyras av detta. Det skapar 
även förutsättningar för ett rikt socialt liv. Det 
offentliga rummet ska kännas tryggt och säkert via 
exempelvis genomtänkt belysning, skyltning och 
vegetation.

Det offentliga rummet ska vara attraktivt året 
om för alla åldrar och för människor med extra 
krav på tillgänglighet som till exempel äldre, 

funktionshindrade och personer med barnvagn. 
Planeringen för området ska uppmärksamma 
rekreation som promenader, bad, fiske, 
vinteraktiviteter och ett rikt båtliv.

Den allmänna marken med offentliga rum skapar 
en tydlig ram för en mer varierad bebyggelse 
byggd under längre tid. Livet mellan husen med 
gator, torg, parker, förgårdsmark och gårdar är 
viktiga mötesplatser för människorna vilket skapar 
en social hållbarhet.

Planeringen ska beakta de tre zonerna: privat, 
halvprivat och offentlig zon. Den halvprivata 
zonen ska speciellt uppmärksammas för att ett 
rikt socialt liv ska kunna utvecklas. Exempel på 
halvprivat zon är till exempel förgårdsmarken 
inom kvartersmarken. Mot gatan kantas 
byggnaderna av grön förgårdsmark, här finns 
plats för entrébänk, cykelställ, mindre träd, 
perennplanteringar och annan marktäckande 
vegetation och framförallt plats för möten mellan 
människor. Förgårdsmark föreslås planeras mot 
i princip alla gator utom längs huvudgatorna. 
Förgårdsmarken ger stora förutsättningar att 
bidra till att ge gaturummet ett estetiskt tilltalande 
uttryck.

Grönstrukturen med natur, parker, trädplanterade 
gator och bostadsgårdar kan skapa goda 
klimatförutsättningar för de boende och för 
utomhusvistelse. Lokal hantering av dagvatten 
ska genomföras där så är tekniskt möjligt. Detta 
för att minska belastningen på dagvattennätet 
och för att optimera förutsättningarna för all 
grönska. Dagvatten ska lyftas fram i utemiljön 
som en estetisk kvalitet och gestaltas vackert och 
pedagogiskt.

Inspirationsbild förgårdsmark, Feike de Boerlaan, Amsterdam 

(Foto: Johan Eriksson, SBK)

Inspirationsbild förgårdsmark, Sandviksgatan, Luleå 

(Foto: Johan Eriksson, SBK)
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Principsektion, huvudgata 21,5 m 

(Illustration: Johan Eriksson, SBK)

Principsektion, lokalgata med förgårdsmark 18,5 m 

(Illustration: Johan Eriksson, SBK)

Principsektion, lokalgata 15 m 

(Illustration: Johan Eriksson, SBK)
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”Huvudgator” (röd färg), lokalgator (gul färg)

En allmän lekplats och ett aktivitetsområde bör 
samlokaliseras till parkmarken i programområdets 
västra del mellan Körbergs brygga och föreslagen 
framtida bebyggelse alternativt till parkstråket 
mellan befintlig och föreslagen framtida 
bebyggelse i programområdets norra del. På så sätt 
kan denna plats bidra till att vara en integrerande 
del mellan befintlig och framtida bebyggelse. 
Denna lek/fritidsyta kan bli en mycket viktig 
mötesplats längs med detta välanvända stråk.

Söder om det föreslagna området för lekplats 
och aktiviteter bör våtmarken närmast stranden 
om möjligt bevaras. Detta våtmarksområde kan 
tillgängliggöras via spänger. Vid ett eventuellt 
kommande genomförandeskede bör man studera 
om möjligheterna finns att skapa ”artificiella 
fågelöar” som ett gestaltningselement och ett sätt 
att öka den biologiska mångfalden som en tillgång 
för Munkeberg Strand.

I kommande planarbete bör möjligheterna att 
anordna mindre båtplatser (mindre motorbåtar, 
roddbåtar, kajaker etc.) utredas. Dessa 

båtplatser skulle kunna hyras ut på samma 
sätt som parkeringsplatser för fastigheterna 
inom programområdet. Eventuellt kan en 
båtplatsförening bildas för detta ändamål. 

Konstnärlig utsmyckning i det offentliga rummet 
ska utredas före kommande genomförandeskeden. 
Offentlig konst kan lämpligtvis förläggas till någon 
av de planerade platsbildningarna och/eller längs 
föreslaget strandstråk. 

Gående, cyklister och bilister ska färdas i samma 
plan. Inga otrygga viadukter och undergångar ska 
finnas. Korsningar och torg ska utformas på de 
gåendes villkor. Torg föreslås med ”shared space” 
som målbild. Med ”shared space” menas att alla 
trafikslag möts på samma villkor. Utformningen 
av den fysiska miljön signalerar och vägleder 
trafikanterna i sin utformning. 

Ett flertal alternativ att röra sig igenom 
programområdet bör säkerställas i strukturen som 
planeras fram. 
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”Huvudstråk” för gående och cyklister (blå färg).

Genom programområdet föreslås ett gång- och 
cykelstråk samordnas med en huvudgata. Längs 
med stranden ut mot vattnet iordningställs 
ett stråk med flanörkaraktär. Även längs detta 
stråk ska möjlighet finnas att ta sig fram med 
cykel. Bägge dessa stråk ska anslutas direkt till 
befintligt gång- och cykelstråk på Bodenbanken 
längs med Bodenvägen. Stråket längs vattnet 
kopplar samman Munkeberg strand, Stadsviken 
och Centrumhalvön. Längs strandstråket 
finns förutsättningar för både sommar och 
vinteraktiviteter. I kommande delar av planeringen 
bör det utredas hur programområdet kan anslutas 
till isbanan som plogas runt Centrumhalvön varje 
vinter.

Trafiksäkerhetsfrågorna ska beaktas vid 
planeringen och utformningen av Munkeberg 
Strand. Fotgängare och cyklister ska i högsta 
möjliga mån ha företräde före bilisterna. Eller att 
trafikslagen sker på lika villkor genom till exempel 
tillämpa gångfartsområden inom programområdet 
etc. 

Tillgänglighet är ytterst viktigt att beakta vid 
planering och utformning av det framtida 
Munkeberg Strand. 

En huvudgata som ansluter från Mjölkuddsvägen 
in i programområdet i nord-sydlig riktning 
utformas som en gata med trädplanteringar 
på bägge sidor om gatan samt med gångbanor 
på bägge sidor. Denna gata leds ut till en 
platsbildning där ”shared space”-principen med 
fordonstrafik på fotgängarnas villkor råder. 
Denna platsbildning förgrenas ut i ännu en 
huvudgata som leder igenom programområdet 
i öst-västlig riktning. Från dessa två huvudgator 
förgrenar sig lokalgatorna. Även lokalgatorna 
trädplanteras med träd på en sida av lokalgatorna. 
Gemensamt för lokalgatorna är att längsgående 
parkeringsplatser ska möjliggöras längs dessa. 
Gångbanor anläggs i samma nivå som körbanorna 
för att möjliggöra en god tillgänglighet i det 
offentliga rummet. Gaturummets gestaltning 
och kvalitet kommer att vara av högsta vikt för 
en positiv upplevelse av Munkeberg Strand 
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som bostadsområde. Gaturummets gestaltning 
ska därför ges ett småskaligt trafikintryck som 
hjälper till att motverka höga fordonshastigheter. 
Flertalet av lokalgatorna mynnar ut i vändplaner 
som ska utformas som små platsbildningar 
där fordonstrafik på fotgängarnas villkor 
råder. Nedfarter till parkeringsgarage under 
fastigheterna ska så långt som möjligt ske från 
lokalgatorna och inte från huvudgatorna.    

Gaturummen ska ges en stadsmässig karaktär 
genom exempelvis gatuträd på en eller två sidor av 
gatan. Parkering sker längs kantstensmarkering i 
nivå med omgivande gångbanor. 

Bodenvägen kan på lång sikt komma att 
omvandlas från dagens motorvägsliknande 
karaktär till en stadsgata med ett flertal påfarter 
ifall dagens bilanvändande omvärderas och ersätts 
av större andel kollektivtrafik. Bodenvägen kan 
då omvandlas till en grön esplanad i öster. En 
tydlig stadsgata som kopplar samman den nya 
stadsdelen med centrum. Möjligheterna att koppla 
Munkeberg Strand direkt till Bodenvägen via en 
ny gata bör inte byggas bort för framtiden.

Programområdet ska utformas med så god 
tillgänglighet som möjligt. Lutningar på 
gångbanor, torg och gårdar får inte vara för branta 
och ska utformas utifrån de krav på tillgänglighet 
som ställs vid projektering av den yttre miljön. En 
grundläggande målsättning är att programområdet 
ska vara tillgängligt för alla - året om.

Konsekvenser av ett 
genomförande
Geoteknik
Konsultföretaget Ramböll har tagit fram en 
kartläggning av de befintliga geotekniska 
egenskaperna inom programområdet för att kunna 
bedöma påverkan och åtgärder som krävs vid 
uppfyllnad samt lämplig grundläggningsmetod 
för framtida flerbostadshus (Utredning utförd av 
Ramböll daterad 2014-05-09). 

I samband med den geotekniska undersökningen 
utfördes en sulfidjordinventeringmed utförda 
sonderingar som grund. Syftet med inventeringen 
är att ge en bild av vilka mängder sulfidjord 

Område A-C
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som måste omhändertas. Beroende på val av 
grundläggningsmetod så uppskattas mängden 
sulfidjord som kan komma att behöva hanteras/
deponeras ligga mellan 7 000 – 11 000 m3.

I det fortsatta planarbetet ska det utredas 
ifall sulfidjordarna i högsta möjliga mån kan 
återanvändas på plats för att minska behovet av att 
deponera massorna. Målsättningen är att genom 
stabiliserande åtgärder återanvända dessa jordar 
för att skapa utfylld parkmark.

Programområdet har delats upp i tre delområden 
(A-C) (se karta). Denna uppdelning har skett för 
att underlätta beskrivningen av de geotekniska 
förhållandena.

Områdets totalstabilitet bedöms vara 
tillfredställande stabilt i område A för alla typer 
av byggnader och B för byggnader upp till 3 
våningar. För byggnader med mer än 3 våningar i 
område B bör stabiliteten kontrolleras, alternativt 
utföra grundläggningen av byggnad på sådant 
sätt att stabiliteten inte blir ett problem, förslagsvis 
med pålar alternativt plintar nedförda till fast 
jordlager för byggnadens bärande delar. Område 
C däremot visa översiktliga beräkningar på en 
låg säkerhet mot skred för planerad utfyllning av 
Stadsviken.

Översiktliga sättningsberäkningar visa på att 
sättningar kommer att utvecklas i underliggande 
sedimentjordar.

För att undvika betydande sättningsproblem måste 
någon form av grundförstärkning av marken 
utföras i område B och C. Detta gäller både för 
uppfyllningar av marken samt grundläggning av 
byggnader.

Grundvattennivån bedöms ligga lite högre än 
vattennivån i Stadsviken och följa dess variation 
under årscykeln.

Markplanering, VA-stråk, dränering av 
byggnader och hårdgjorda ytor skall utformas 
så att nuvarande grundvattennivåer i området ej 
nämnvärt avsänks.

Ledningar bör förses med flexibla anslutningar för 
att förhindra brott om marken kring byggnaderna 
sätter sig.

Inför projektering och byggnation skall en 
detaljerad geoteknisk undersökning utföras 
i planerade byggnaders läge för slutlig 
dimensionering av grundläggning och val av 
grundläggningsmetod.

Område A

Grundläggning av byggnader och uppfyllning 
av marken kan inom området ske utan 
speciella förstärkningsåtgärder efter det att 
vegetationsavtäckning utförts.

Grundläggning av 7-våningsbyggnad sker med 
fördel på det underliggande fast lagrade siltiga 
sanden, ca 1,5m under befintlig markyta. Detta för 
att reducera sättningarna.

Område B

Genom förbelastning och liggtid kan sättningarna 
tas ut under kontrollerade former. Liggtidens 
längd är beroende av hur stor överlast som 
används samt kohesionsjordens tjocklek. Detta 
gäller utfyllning av området och eventuellt även 
för grundläggning av byggnader.

Alternativt så kan grundläggning av föreslagna 
byggnader utföras med pålar alternativt plintar 
nedförda till fast jordlager för byggnadens bärande 
delar.

Byggnader som skall utföras med källarvåning 
rekommenderas att urgrävning ned till fast 
jordlager sker. Vid grundläggning med 
källarvåning skall utförandet ske så att inget 
grundvatten kan tränga in i källarvåningen.

Område C

För planerade byggnader inom område C föreslås 
att grundläggning sker med pålar.

Föreslagen grundläggsmetod av byggnader 
inom området ger en i princip sättningsfri 
grundläggning. Detta betyder att all uppfyllning 
av marken runt omkring kommer att generera 
sättningar av marken. Dessa uppfyllningar ska ske 
innan byggnad anläggs.

Genom förbelastning och liggtid kan dessa 
sättningar tas ut under kontrollerade former för 
uppfyllning av marken/sjöbotten. Liggtidens längd 
är beroende av hur stor överlast som används samt 
kohesionsjordens tjocklek.
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7 Diskussion 
Vid beräkning av trafikbuller för den föreslagna skissen beräknas ekvivalent ljudnivån vid fasad 
överskrida riktvärdet med ca 10 dBA. Med tanke på det korta avståndet från väg samt höjden 
på husen är det svårt att uppnå någon förbättring för våning 3-6 med en bullerskärm vid väg. 
Med en genomtänkt planlösning där man uppfyller att minst hälften av bostadsrummen är mot 
tyst sida och eventuellt med bullerskyddsskärmar på balkonger kan Boverkets riktlinjer uppnås. 

Inomhus kan aktuella riktvärden uppnås med normala konstruktioner, dock fordras att 
ljudisolering i yttervägg, fönster och fönsterdörrar beaktas och kravsätts.  
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BULLERUTBREDNINGSKARTA

Beräkningsresultat för programplan
enligt möte med Luleå kommun 2013
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2013-12-09 SLUTKOPIA

Område: Munkebergsstrand
Beräkning: Vägtrafikbuller
Standard: NPM 1996
Beräkningsprogram: SoundPlan v 7.3
Uppdrag: 252181
Ritad av: Timmy Kristoffersson
Granskad: Melker Johansson
Ritningsnummer: AK03
Beräkningsnamn: Facade - Prognos
Beräkningsnummer: 201

Skala 1:1500
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m

Fasadmarkör
Ekvivalent ljudnivå (frifält) för mest utsatta våningsplan

Bullerutbredningskarta som visar hur bullersituationen påverkar 

föreslagen bebyggelse. Nedan: Principer på bullerdämpande åtgärder. 

som kan vara lämpliga för Munkeberg Strand (Tyréns).

Då totalstabiliteten i detta område ej 
är tillfredställande så måste någon 
förstärkningsåtgärd utföras för stabiliteten innan 
byggnation eller markplanering sker.

Buller
För att kunna exploatera Munkeberg Strand måste 
bebyggelsen närmast Bodenvägen utformas så 
att den skärmar av buller på ett sådant sätt att 
bullerriktvärdena klaras. För de mest bullerutsatta 
bostäderna måste dessutom troligen krav 
ställas på genomgående lägenheter med minst 
hälften av bostadsrummen lokaliserade mot tyst 
sida. Inomhus kan aktuella riktvärden uppnås 
med normala konstruktioner. Dock fordras att 
ljudisolering i yttervägg, fönster och fönsterdörrar 
kravsätts.

Påverkan av trafikbuller är en huvudfråga inom 
projektet för Munkeberg Strand. Det är viktigt 
att ta hänsyn till det trafikbuller som genereras 
från i första hand Bodenvägen vid planering 
och utformning av Munkeberg Strand. En 
trafikbullerutredning med syftet att tidigt belysa 
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Beräkningsresultat för programplan
enligt möte med Luleå kommun 2013
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Uppdrag: 252181
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Fasadmarkör
Ekvivalent ljudnivå (frifält) för mest utsatta våningsplan

Ovan: Bullerutbredningskarta i 3D (Tyréns).

frågan har tagits fram i samband med detta 
detaljplaneprogram. Av trafikbullerutredningen 
från Tyréns, daterad 2013-12-18, framgår följande:

• Beräkningarna visar på att de ekvivalenta 
bullernivåerna överstiger riktvärdet 55 dBA 
för byggnadskropparna närmast Bodenvägen. 
Bullernivån blir som högst 65 dBA. För övriga 
byggnader klaras riktvärdet både vad avser 
ekvivalent och maximal trafikbullernivå.

• Vid beräkning av trafikbuller för den 
föreslagna skissen beräknas ekvivalent 
ljudnivån vid fasad överskrida riktvärdet 
med ca 10 dBA. Med tanke på det korta 
avståndet från väg samt höjden på husen 
är det svårt att uppnå någon förbättring för 
våning 3-6 med en bullerskärm vid väg. Med 
en genomtänkt planlösning och eventuellt 
med bullerskyddsskärmar på balkonger kan 
Boverkets riktlinjer uppnås.

• Inomhus kan aktuella riktvärden klaras 
med normala konstruktioner, dock fordras 
att ljudisolering i yttervägg, fönster och 
fönsterdörrar beaktas och kravsätts.

• Om fasader förses med ljudabsorberande 
ytskikt kan innegårdar närmast väg hållas 
något mer öppna. Detta måste studeras mer i 
detalj ifall det blir aktuellt.

• Genom att förse en byggnad med burspråk 
kan ljudnivån minskas med upp till 10 dB(A) 
utanför fönster. Detta är en lösning som 
är mycket vanligt använd och godkänd av 
Boverket. Ingen begränsning finns för hur 
många lägenheter man får applicera denna 
åtgärd på.

• Genom att förse balkonger med en tät 
glasskärm som är tät från golv till tak kan 
ljudnivån minskas med upp till 15 dB(A) 
utanför fönster. Detta är en lösning som 
är mycket vanligt använd och godkänd av 
Boverket. Ingen begränsning finns för hur 
många lägenheter man får applicera denna 
åtgärd på. Dock får max 75% av balkongen 
vara täckt.

Som trafikbullerutredningen påvisar så klarar 
i princip all föreslagen bebyggelse riktvärdena 
för trafikbuller vid fasad (< 55 dBA) förutom 
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de tre kvarteren som är lokaliserade närmast 
Bodenvägen. Dessa har dock utformats på ett mer 
”slutet” sätt och skapar följaktligen innergårdar/
utemiljöer med bullernivåer som hamnar lägre 
och delvis inom intervallen (45-50 dBA) som är 
riktvärden för att medge avsteg från huvudregeln 
i Boverkets Allmänna råd. Munkeberg Strands 
centrala lokalisering och framtida potential till 
utveckling, komplettering och förtätning av 
centrala Luleå innebär att ett avsteg från Boverkets 
Allmänna råd 2008:1 bör kunna övervägas. Om 
Bodenvägen på sikt omgestaltas till en ”stadsgata” 
kommer hastigheten att regleras ned från dagens 
70 km/h till åtminstone 50 km/h vilket har en 
positiv påverkan på bullersituationen.

Artskydd
Kompletterande inventeringar av området kan 
tillföra mer kunskap om områdets fågelfauna, men 
kanske framför allt bekräfta de redan registrerade 
förekomsterna. Det är dock tveksamt om det skulle 
ge ny information som kan påverka bedömningen 
av förhållandet mot artskyddsförordningens 
bestämmelser och av områdets naturvärden i 
stort. Registrerade observationer i Artportalen är 
relativt omfattande för denna plats. Teoretiskt kan 
en inventering visserligen ge ytterligare någon art 
till listan. Området är litet till ytan och de arter 
som finns noterade där idag är ungefär de man 
kan förvänta mot bakgrund av struktur och läge. 
Man kan förutse att slumpfaktorn spelar stor 
roll vid enstaka inventeringsinsatser. De arter 
som observeras är de som råkar befinna sig där 
vid besökstillfället och det gäller i första hand 
de födosökande och kringstrykande fåglar som 
använder området som en del i sitt hemområde 
tillsammans med omgivningens alternativa platser 
(t ex de som är markerade på kartan ovan).

För att få en mer heltäckande bild och komma runt 
dessa slumpfaktorer skulle det i så fall krävas en 
lång tidsserie av återkommande inventeringar av 
området. Dels där man täcker in hela säsonger 
med återkommande besök och dels under 
ett ganska stort antal år för att fånga upp de 
fluktuationer i förekomsterna som kan finnas. 

Det är dock tveksamt om ens detta skulle tjäna 
syftet att ge ett bättre underlag för bedömningar. 
Området utgörs av successionsbiotoper vars 
utveckling är kraftigt styrd av landhöjningen 
och dess åtföljande processer. Det är alltså ett 
kontinuerligt föränderligt landskap vilket innebär 
att man kan förvänta att fågelfaunan också 
undergår ständiga förändringar. Utvecklingen 
går snabbt i området som är mycket flackt och 
långgrunt - det är tydligt för en observatör som 
under de senaste åren dagligen passerar det. 
En annan styrande faktor är vattenståndets 
fluktuationer inom och mellan säsongerna. 
Vattennivån under den kritiska perioden på vår 
och försommar är helt avgörande för bl a vadare 
och änder som söker föda i bottensedimenten.

Sammanfattningsvis är därför bedömningen att 
ytterligare inventeringar inte skulle ge något bättre 
underlag för att beskriva områdets fågelfauna 
”idag”. Området kan beskrivas med generella 
termer och det går också att naturvärdesbedöma 
det utifrån redan känd kunskap. Området har 
otvetydigt betydelse för vissa artgrupper av fåglar, 
men mot bakgrund av ovanstående resonemang 
kan troligen inte nya inventeringar tillföra 
kunskap som skulle ändra bedömningarna i någon 
riktning. Ny data som bekräftar det vi redan 
vet ger dock en stabilare grund vid vägningar 
i de miljöbalksärenden som kan komma ifråga 
(artskyddsförordningen bl a).

Munkeberg Strand är en viktig värdekärna 
i tätortens grönstruktur där den tjänar som 
ett refugium för arternas spridning i det 
övriga landskapet. Naturvärdet är högt 
ur ett tätortsperspektiv på grund av dess 
relativa orördhet, vegetationszonering och 
variationsrikedom. Det är ett viktigt område att ta 
hänsyn till i kommunal planering och värdenas 
bevarande är avhängigt hur området sköts i den 
kommunala förvaltningen av området.

I området uppehåller sig fåglar och vissa 
av dem häckar också där. I det fall området 
exploateras för bebyggelse innebär 
det att fridlysningsbestämmelserna i 
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artskyddsförordningen 4 § är aktuella, (”…
förbjudet att skada eller förstöra djurens 
fortplantningsområden eller viloplatser”). En 
praktisk hantering av dessa bestämmelser måste 
dock rimligen grunda sig på aktuella fåglars 
bevarandevärde och hotsituation samt vilken 
betydelse just det aktuella området har i det 
sammanhanget. Områden för mycket allmänna 
arter som har livskraftiga populationer ur alla 
geografiska perspektiv bör knappast omfattas 
av bestämmelserna. Den vägledning som ges i 
handboken för artskyddsförordningen bekräftar 
också detta synsätt. Listorna över de arter som 
bör prioriteras bör rimligen inte heller läsas 
alltför maskinellt utan bör ses som ett underlag 
för bedömningar. Det är framför allt arterna i 
Fågeldirektivet som man behöver reflektera en 
extra gång över. Urvalet där är inte alltid anpassat 
efter svenska förhållanden. Listan är statisk, till 
skillnad från rödlistan. Flera av artena är mycket 
vanligt och knappast hotade idag, medan andra 
betydligt mer sällsynta och hotade arter inte finns 
med på den listan (men väl i rödlistan).

Flertalet observerade fåglar vid Munkeberg 
Strand är allmänna arter som enligt 
resonemanget ovan knappast är aktuella 
för fridlysningsbestämmelserna i 
artskyddsförordningen. Det är möjligen 
storspovens nyttjande av området som kan vara 
problematisk. Mer kunskap behövs dock för att 
kunna bedöma om området har någon avgörande 
betydelse för denna. Det torde i vart fall röra sig 
om högst ett par som hävdar revir här.

En annan slutsats är att det finns relativt gott om 
likartade habitat för fåglar inom och i närheten av 
Luleås stadsbygd. En sammanvägd bedömning 
ger att, för i vart fall de allmänna fåglarna som 
observerats på platsen, det finns relativt gott om 
alternativa och kompletterande områden för dem 
att söka sig till. Populationerna av dessa arter hotas 
knappast om Munkeberg Strand skulle förstöras 
som fortplantningsområde eller viloplats. Dock 
innebär det att den sammanlagda ytan av lämpliga 
habitat minskar, vilket medför att antalet individer 
av arterna som kan leva i luleåområdet minskar i 
motsvarande grad.

Sammanfattande slutsatser
En exploatering av Munkeberg Strand innebär 
en kraftig förändring av stadsbilden och hur 
man visuellt läser samman Centrumhalvön 
med Mjölkudden. Upplevelsen av kuststaden 
Luleås urbana sammanhang längs med hela 
Norra stadsfjärden förstärks. Förändringarna av 
programområdet har stor potential att utvecklas 
till ett positivt tillskott i stadsbebyggelsen som 
berikar Luleå i sin helhet. Positiva förutsättningar 
som ett centralt läge, vattenkontakt och närhet 
till goda kommunikationer ska tas tillvara. Ett 
minskat transportarbete är en uppenbar fördel 
som en central förtätning ger förutsättningar 
till. Förutsättningarna ger stora möjligheter, 
men ställer också stora krav på den kommande 
utformningen av området.Trots att naturmarken 
på Munkeberg Strand som tas i anspråk för 
bebyggelse försvinner, bedöms de positiva 
konsekvenserna överväga nackdelarna av minskad 
centrumnära naturmark. Programförslaget innebär 
en konflikt där värdet av att skapa attraktiva 
boendemiljöer som ger förutsättningar för en 
god och hälsosam livsmiljö, står i konflikt med 
att bibehålla naturområdets värden för biologisk 
mångfald och rekreation. Hushållningen av mark- 
och vattenområden kan anses vara motstridig i 
detta avseende. Att bygga staden inåt och förtäta 
de centrala och kollektivtrafiknära områdena i en 
kontext där omvandling redan är ett faktum, måste 
ändå anses vara resurseffektiv markanvändning 
som motsats till att expansionen sker i stadens 
periferi, samtidigt som värden av betydelse för 
den biologiska mångfalden går förlorade. Detta 
är en komplex balansgång där programområdet 
ändå ses som en relativt marginell förlust 
i en tätortskontext. En exploatering enligt 
programförslaget innebär att värden knutna 
till biologisk mångfald minskar. Dock innebär 
förslaget att nya rekreativa, sociala och rumsliga 
upplevelsevärden kan skapas. Nya invånare 
på Munkeberg Strand kan ges god tillgång till 
närnatur och rekreation samtidigt som trygghets- 
och tillgänglighetsaspekterna lokalt ökar. Med 
rätt utformning kopplat till bullerskyddsåtgärder 
kommer goda livsmiljöer kunna erbjudas på 
Munkeberg Strand.
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Tidplan 
Samråd detaljplaneprogram  
november-december 2014

Politiskt antagande av detaljplaneprogram  
januari-mars 2016

Detaljplanering 2017-2018

Kommande skeden
• Exploateringskalkyl.

• Byggherresamverkan, diskutera konkret 
målbild för etapputbyggnad av kvarter, 
”intentionsavtal”.

• Detaljplanering och tillståndsprocesser 
(utfyllnad etc.) parallellt.

• Utfyllnad och genomförande av  
stabiliseringsåtgärder.

• Tecknande av avtal (markanvisning, 
marköverlåtelse etc.).

• Förberedelser och genomförande av 
kommunal infrastruktur och allmän plats.

• Uppförande av bebyggelse.

Medverkande
Kommunala tjänstemän:

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Fritidsförvaltningen 

Konsulter:

Temagruppen 
Vectura 
Tyréns 
Ramböll 
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Hur samrådet bedrivits
Detaljplaneprogram
Ett förslag till detaljplaneprogram har visats för samråd under perioden 11:e no-
vember – 9:e december 2014. Planhandlingarna har funnits tillgängliga på Luleå 
kommuns hemsida, på Stadshuset och på Kulturens Hus. Annons om samrådet 
infördes i lokaltidningarna Norrbottens Kuriren och Norrländska Socialdemokra-
ten fredagen den 7:e november 2014.

Ett informationsmöte om förslaget till detaljplaneprogram ägde rum i Sessions-
salen i Stadshuset onsdagen den 19:e november 2014 kl. 18.00.

Samråd har under arbetet med detaljplaneprogrammet skett kontinuerligt med 
berörda kommunala förvaltningar och bolag. 

Under samrådstiden inkom 26 skrivelser.

Samrådsredogörelsen består av svar och kommentarer på de inkomna synpunk-
terna. De inkomna synpunkterna bifogas i sin helhet i Bilaga 1 och ska läsas 
tillsammans med samrådsredogörelsen.

Inkomna synpunkter
1. och 14. Kommunala jämställdhetskommittén
Kommentar
Detaljplaneprogrammet som upprättats är inte juridiskt bindande och visar på ett förslag 
kring hur området skulle kunna disponeras. Däremot kommer dessa generella synpunkter 
att vara mycket viktiga att beakta i en framtida planläggning av området där man ”spi-
kar” fast fysiska strukturer och egenskaper. Det kommer också att vara viktigt att dessa 
frågor och synpunkter som kommunala jämställdhetskommittén lyfter följer med och 
överlappas även i genomförandeskedet av denna typ av område.

2. Jonas Haraldson
Kommentar
Lokaliseringen av pumpstationen som tidigare föreslogs ligga vid Körbergs brygga på 
Munkebergs Strand är numera utesluten. Huvudpumpstationen kommer inte att placeras 
på Munkeberg Strand, utan i ”Röda havet”. Denna typ av pumpstationer kräver ett visst 
avstånd till bostadsbebyggelse med hänsyn till luktproblematik som kan uppstå.

3. Henrik Österlund
Kommentar
Förslaget till detaljplaneprogram för Munkeberg Strand redovisar ett förslag och en 
ambition kring hur Munkeberg Strand skulle kunna exploateras. Variation i skala och 
uttryck är något som detaljplaneprogrammet tar fasta på som en mycket viktig aspekt vid 
en exploatering av Munkeberg Strand. Detaljplaneprogrammet fastslår dock inte någon 
struktur utan är endast ett förslag. När och ifall området detaljplaneras kommer struk-
turen och exploateringsgraden att studeras i detalj och regleras i detaljplan. Gällande 
upplåtelseformer så är detta något som varken ett detaljplaneprogram eller en detaljplan 
kan lösa. Däremot så strävar Luleå kommun efter att detta område ska innehålla en bland-
ning av upplåtelseformer.
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4. Trafikverket
Kommentar
I samband med planläggning bör en analys och en riskbedömning upprättas som be-
handlar farligt gods samt ökad trafikalstring vid korsningen Bodenvägen - Svartövägen 
- Mjölkuddsvägen.

5. Försvarsmakten
Kommentar
Noteras.

6. Fritidsförvaltningen
Kommentar
Synpunkterna tas med till kommande detaljplaneskede.

7. Olle Ekberg 
(skriftlig synpunkt lämnad vid samrådsmöte 2014-11-19)

Kommentar
Det kan mycket väl vara så att en gemensam parkeringslösning för området kan lokalise-
ras närmast Bodenvägen för att fungera som en bullerdämpande skärm. Detta ska fram-
tida planläggning utreda.

Områdets framtida utformning och karaktär ska bygga på det attraktiva läget vid vattnet. 
Vid planläggning skall möjligheten till både kommersiella lokaler och angöringsplatser för 
mindre båtar och kanoter utredas som kvaliteter för ett framtida bostadsområde.

8. Joakim Karlsson 
(skriftlig synpunkt lämnad vid samrådsmöte 2014-11-19)

Kommentar
Ett avvägande mellan bevarande och exploatering måste alltid göras i denna typ av pro-
jekt. Detta är också en fråga för kommunens politiker att besluta om i samband med beslut 
om ett antagande av detaljplaneprogrammet.

När projektet ska drivas vidare och planläggas måste en kostnads- och rimlighetsanalys 
upprättas.

9. Peter Rangson 
(skriftlig synpunkt lämnad vid samrådsmöte 2014-11-19)

Kommentar
På sikt är det önskvärt att kunna skapa ett flertal angöringar för biltrafik till Munkeberg 
strand för att minska belastningen vid en enstaka angöringspunkt. Bodenvägens nuva-
rande utformning tillåter dock inte detta idag. Ambitionen är dock att långsiktigt om-
vandla Bodenvägen från en ”väg” till en ”gata” som har en lägre hastighet samt med ett 
flertal gatuanslutningar till omgivningen.

Bullerfrågan är en fråga som måste tas på allvar i all plamering. Decibelbegreppet är ett 
logaritmiskt begrepp. Man brukar förenklat säga att en fördubbling av trafikmängderna 
medför en ljudökning med 3 dB(A). En ökning med 3 dB(A) upplevs som en knappt hör-
bar förändring. En ökning med 8-10 dB(A) upplevs som en fördubbling av ljudet. Mjöl-
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kuddsvägen hade vid mätningar 2011 en trafikmängd på 2900 VDT (veckodygnstrafik) 
vid den tänkta angöringen vid Munkeberg strand, Bodenvägen hade 2011 trafikmängden 
28100 VDT norr om korsningen Svartövägen samt 22200 VDT söder om korsningen 
Svartövägen. En maximal exploatering av Munkeberg Strand skulle kunna innebära 
750 bostäder och detta är onekligen ett maximalt scenario. Ponera att varje lägenhet i ett 
centralt läge som Munkeberg Strand generar 3,5 fordonsrörelser per dygn (högt räknat), 
detta innebär 2625 fordonsrörelser per dygn som hela området Munkeberg Strand skulle 
kunna generera vid ett maximalt utbyggt scenario. Sedan kommer detta område att ha 
goda förutsättningar för att bli ett område där bilen inte kommer att behöva vara lika 
frekvent använd till följd av god kollektivtrafik, fotgängaravstånd till service och direkt-
anslutning till huvudcykelstråken som förbinder centrala Luleå med övriga stadsdelar.

En mycket viktig aspekt blir att studera angöringen till området och utforma passager vid 
infartsgatan och parkstråket på ett trafiksäkert sätt.   

Befintlig och framtida luftkvalitet gällande kvävedioxid och partiklar till följd av trafikal-
string är något som måste bedömas i det kommande planskedet. Luleå kommun arbetar 
med ett åtgärdsprogram för att lösa problematiken med luftkvaliteten primärt i de centrala 
delarna av staden där halterna i luften är som högst. Munkeberg Strand har dock bättre 
förutsättningar för en större luftomsättning än de centrala delarna av staden då Mjölkud-
den i stort är glesare bebyggt.

10. Robert Lundqvist
(skriftlig synpunkt lämnad vid samrådsmöte 2014-11-19)

Kommentar
På sikt är det önskvärt att kunna skapa ett flertal angöringar för biltrafik till Munkeberg 
strand för att minska belastningen vid en enstaka angöringspunkt. Bodenvägens nuva-
rande utformning tillåter dock inte detta idag. Ambitionen är dock att långsiktigt om-
vandla Bodenvägen från en ”väg” till en ”gata” som har en lägre hastighet samt med ett 
flertal gatuanslutningar till omgivningen.

Gällande torget är ambitionen att skapa ett mindre torg med slutna hörn som är en rätt 
ovanlig form av torgbildning i Sverige (finns exempel, Piteå, Uppsala). Denna formation 
är rumsligt sett en god tanke då torgets platsbildning och rörelsemönster inte ”dräneras” 
ut ur hörnen som på ett traditionellt torg där rörelsemönstret ofta förpassas till platsbild-
ningens periferi. Ett välfungerande traditionellt torg bygger på kontexten, dvs. att torget 
ligger i anslutning till ett frekvent använt stråk samt att det finns en stor koncentration 
av publika verksamheter runt torget. Dessa förutsättningar är svårare att skapa på Mun-
keberg Strand och detta är också ett motiv till den ”annorlunda” torgformationen. De 
slutna hörnen ger torget goda förutsättningar för mindre publika lokaler att fungera och 
intimiteten längs fasaderna påverkas inte av fordonstrafik, fotgängarflöderna kommer vid 
denna formation att förpassas mot fasaderna. Formationen innebär att trafiken passerar 
igenom torget och inte runt. Utformningen av denna plats måste dock studeras närmare 
vid detaljplaneläggning av området.

Den något ”krokiga” strukturen motiveras av ambitionen att skapa en variation i gatu-
rummen, bidra till att motverka höga hastigheter från trafiken samt att bryta vinden från 
den öppna vattenytan söder om Munkeberg Strand.

Förskolans placering kommer att studeras närmare i kommande detaljplaneläggning. Det 
är dock mycket orationellt att placera en sådan funktion långt in i ett område med ett fåtal 

196



6

angöringar. En sådan placering skulle innebära att fordonstrafik (bilar) ska köra igenom 
området två gånger vilket är helt förkastligt ur trafiksynpunkt. Däremot måste skolans 
placering definieras med hänsyn till buller och andra liknande parametrar.

11. Räddningstjänsten
Kommentar
De flesta av synpunkterna är av karaktären att de kommer att hanteras i kommande plan- 
och bygglovskeden. Klimataspekten har initialt behandlats i detaljplaneprogrammet vilket 
innebär att markytan måste fyllas upp till en nivå på +2,5 meter över havsnivån upp mot 
+ 3 meter i programområdets norra del för att kunna genomföra projektet.

12. Roger Enbom och Allis Lindbäck
Kommentar
Vid ett genomförandeskede av projektet måste ytterligare geotekniska utredningar genom-
föras som belyser markens beskaffenhet ytterligare för att kunna minimera och reducera 
påverkan på tangerande fastigheter. Ett detaljplaneprogram lämnar inga garantier utan 
handlar om att belysa kända förutsättningar samt en ambition och viljeinriktning kring 
hur kommunen avser att använda marken som detaljplaneprogrammet behandlar.

Genomförbarheten är en fråga som i alla projekt måste behandlas under planläggning. I 
detta fall bör en översiktlig konstadskalkyl upprättas gentemot hur stor exploateringsgrad 
som området tillåter. ”Röda havet” är ett område som även det kräver stora ekonomiska 
resurser att genomföra då området kräver omfattande sanering och utfyllnader för att 
kunna bebyggas med bostäder.

13. Lantmäteriet
Kommentar
Noteras.

14. Se punkt 1.

15. Sjöfartsverket
Kommentar
Noteras.

16. Magnus Holmberg och Eva Holmberg
Kommentar
Det föreligger komplexa geotekniska förhållanden i området vilket innebär att bortschakt-
ning av sulfidjordar samt utfyllnad kommer att behöva göras. Olika typer av grund-
läggningsmetoder kommer också att vara aktuella vilket detaljplaneprogrammet och dess 
utredningar också belyser. Alla typer av omvandlingsområden innebär en omgivningspå-
verkan, så är det även i detta fall. Att bygga ett nytt bostadsområde tar tid och det innebär 
givetvis konsekvenser iform av transporter, buller etc. Men en stad kan inte byggas på 
något annat sätt. Nybyggnation innebär att området kommer att upplevas som en byggar-
betsplats under ett antal år. Detta är konsekvenserna av en växande stad.

Områdets slutgiltiga exploateringsgrad måste studeras vidare och fastställs vid detaljpla-
neläggningen av området.
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På sikt är det önskvärt att kunna skapa ett flertal angöringar för biltrafik till Munke-
berg stramd för att minska belastningen vid en enstaka angöringspunkt. Bodenvägens 
nuvarande utformning tillåter dock inte detta idag. Ambitionen är dock att långsiktigt 
omvandla Bodenvägen från en ”väg” till en ”gata” som har en lägre hastighet samt med 
ett flertal gatuanslutningar till omgivningen. Inititalt är dock angöringen från Mjöl-
kuddsvägen den enda bilangöringen. Trafiksituationen och dess utformning måste dock 
studeras noggrant vid planläggning av området.

Bullerfågan är mycket viktig. Det trafikbuller som det nya området kommer att generera 
är dock väldigt marginellt i förhållande till den trafikintensiva miljö som redan råder i 
området. Vegetation i form av mindre trädridåer har i princip ingen bullerreducerande 
effekt överhuvudtaget. Exempelvis 100 m tät vegetation kan ge 1-2 dB ytterligare bul-
lerdämpning, utöver avståndsdämpning och markdämpning. Däremot har träden en 
viss psykolgisk aspekt ur det hänseendet att man inte ser bullerkällan som då skyms av 
vegetationen.

Bullerpåverkan på de första radhusen på Segelvägen 19 redovisas schematiskt i den bul-
lerkartläggning som upprättats kopplat till detaljplaneprogrammet.

”Röda havet” är ett område som även det kräver stora ekonomiska resurser att genomföra 
då området kräver omfattande sanering och utfyllnader för att kunna bebyggas med bostä-
der. På sikt kommer dock även ”Röda havet” att planläggas och genomföras.

17. Bengt Lindgren och Vivianne Lindgren
Kommentar
Exakt som ni beskriver så är området idag relativt otillgängligt för människor vilket också 
är anledningen till att fågellivet blivit så rikt i området. Detta är såklart en stor fråga för 
projektet att hantera. Bevarandet av området kontra en utbyggnad av bostäder. Ambitio-
nen är dock att i samband med en utbyggnad av området tillgängliggöra strandkanten 
och tillskapa typer av vistelsevänliga kvaliteter som inte finns i området idag.

”Röda havet” är ett område som även det kräver stora ekonomiska resurser att genomföra 
då området kräver omfattande sanering och utfyllnader för att kunna bebyggas med bostä-
der. På sikt kommer dock även ”Röda havet” att planläggas och genomföras.

Områdets exploateringsgrad måste studeras noga vid en planläggning. Erforderliga sol-
studier ska upprättas för att minimera negativ skuggpåverkan på befintliga fastigheter.

På sikt är det önskvärt att kunna skapa ett flertal angöringar för biltrafik till Munkeberg 
stramd för att minska belastningen vid en enstaka angöringspunkt. Bodenvägens nuva-
rande utformning tillåter dock inte detta idag. Ambitionen är dock att långsiktigt om-
vandla Bodenvägen från en ”väg” till en ”gata” som har en lägre hastighet samt med ett 
flertal gatuanslutningar till omgivningen.

18. Lene Parnegård och Andreas Mettävainio
Kommentar
Munkeberg Strands slutliga explaoteringsgrad fastställs i studier inför kommande detalj-
planer.

Munkeberg Strand planeras för en kvartersstruktur i varierande skala. Enstaka ”höghus” 
avses inte att uppföras inom området.

Bevarandet kontra bebyggelse är en fråga och ett avvägande som slutligen blir en politisk 
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fråga. Det är dock viktigt i detta fall att vara tydlig med att ifall man väljer att bebygga 
Munkeberg Strand så kommer området att förändras och de värden som finns i området 
idag ersätts av andra värden. Det som dock går att säga gällande vald lokalisering ur ett 
stadsbyggnadsperspektiv är att platsen ligger vattennära, centrumnära med god tillgång 
till kollektivtrafik samt service vilket ur ett som tidigare nämnts, stadsbyggnadsperspek-
tiv, måste anses vara ett mycket bra läge.

Påståendet kring ett ekonomiskt fiasko är alldeles för tidigt att dra slutsatser ur. Detalj-
planeprogrammet belyser kända förutsättningar och en viljeinriktning. I samband med 
detaljplaneläggning så måste kostnads- och rimlighetsanalyser tas fram och utvärderas. 
Sedan är det ju också så att exempelvis konjunkturen rår inte kommunen över. Det som 
vi dock vet idag är att Luleå kommun har ett skriande behov av nya bostäder. Både bostä-
der i attraktiva vattennära lägen men också andra enklare typer av bostäder. Detta projekt 
är ett av ett flertal bostadsprojekt som kommunen utreder för att kunna möta efterfrågan 
på bostäder.

Stadsbyggnadskontoret anser att denna exploatering har långsiktiga samhällsekonomiska 
fördelar och därmed är tätortsutvecklande. Tätortsutveckling ska vara ett särskilt skäl för 
upphävandet av strandskyddet. Detta skäl kan vägas in i MB 7 kap. 18 c § pkt 5.

Ett flertal samrådsparter måste deltaga i arbetet med planeringen av Munkeberg Strand. 
Länsstyrelsen är en stående remissinstans i alla planärenden.

Gällande områden för fåglar i tätorten så var kartans syfte att visa att ett flertal områden 
finns inom tätorten. Många av arterna rör sig dessutom över stora områden och arealer. 
Observationerna av fåglar är bland annat utdrag ur artportalen samt observationer på 
plats av kommunekologen, konsulter samt även antaganden gjorda utifrån platsen och 
dess förutsättningar.

Gestaltningen och projekteringen av de ”konstgjorda” öarna är något som måste behand-
las i detalj i kommande detaljplaneläggning av området.

Det har upprättats en utredning av flora och fauna både på land men även i vattnet och 
på botten av Stadsfjärden i anslutning till Munkeberg Strand. Denna utredning gör inga 
fynd av rödlistade arter eller något som är anmärkningsvärt för platsen. Fågellivet är det 
som är rikt på platsen.

Dagvatten kommer att tas omhand på ett flertal sätt. Bl.a. i parkområdet mellan befint-
lig och planerad bebyggelse, ett större dike mellan Bodenvägen och planerad bebyggelse. 
Dagvattnet från den planerade bebyggelsen kommer även att tas om hand lokalt men även 
delvis vid behov ledas ut i Stadsfjärden.

Bullerutredningen kommer att utvecklas vid detaljplaneläggning av området. Vegetation 
i form av mindre trädridåer har i princip ingen bullerreducerande effekt överhuvudtaget. 
Däremot har träden en viss psykolgisk aspekt ur det hänseendet att man inte ser buller-
källan som då skyms av vegetationen.

En av de viktigaste principerna för Munkeberg Strand är att stranden ska vara allmänt 
tillgänglig och utvecklas till ett attraktivt flanörstråk med god vattenkontakt.

Bryggorna som är utritade på illustrationsplanen måste också studeras noggranare i ett 
kommande planskede. Hur de kommer att upplåtas går inte att svara på i dagsläget.

Allmänna parkområden kommer att skötas i kommunal regi. Det går inte att säga någon 
exakt areal i dagsläget. Detta definieras i en detaljplan.
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Åtminstone en större allmän lekplats bör tillskapas i området. Antagligen kommer även 
de uppförda kvarteren att innehålla lekplatser men då i privat regi. Kommunen sköter om 
de kommunala lekplatserna och de privata fastighetsägarna sköter om de privata lekplat-
serna.

Den slutgiltiga exploateringsgraden kommer att studeras ytterligare och fastställs i kom-
mande detaljplaner. Exakt hur många bostäder som det kommer att kunna tillskaps samt 
andra funktioner går inte att svara på idag. Detaljplaneprogrammet ger en viljeinriktning 
hur Munkeberg Strand skulle kunna utformas men fastställer ingenting i detalj då ytter-
ligare studier och utredningar kommer att krävas innan detaljplaner kan upprättas.

Kommunen har idag parkeringstal som tillämpas vid nybyggnation. Dessa ligger på mel-
lan 0,9 bilplatser per lägenhet till 1,5 bilplatser per lägenhet beroende på var i staden som 
projektet är beläget. Det finns även en möjlighet att göra en speciell parkeringsutredning 
beroende på typ av projekt. Ett arbete med att ta fram nya parkeringstal pågår inom Luleå 
kommun. Munkeberg Strand är ett centralt beläget projekt samt med god tillgänglighet 
till kollektivtrafik vilket kan möjliggöra ett lägre parkeringstal. Det finns givna parke-
ringstal även för olika typer av verksamheter. I och med att den slutliga exploateringsgra-
den och ifall det blir möjligt med andra typer av verksamheter vid ett genomförande så är 
det mycket svårt att ange ett exakt tal kring hur många bilar som kommer att finnas i det 
nya området. Parkeringar kopplat mot bostäder måste dock anordnas inom respektive fast-
ighet. Tanken är att parkeringsplatsbehovet ska lösas under kvarteren. Det kan också bli 
tal om en separat parkeringslösning i form av ett separat parkeringshus som servar flera 
olika fastigheter. Trafikangöringen till Munkeberg Strand kommer primärt att anslutas 
via Mjölkuddsvägen. På sikt är det önskvärt att kunna skapa ett flertal angöringar för bil-
trafik till Munkeberg Strand för att minska belastningen vid en enstaka angöringspunkt. 
Bodenvägens nuvarande utformning tillåter dock inte detta idag. Ambitionen är dock att 
långsiktigt omvandla Bodenvägen från en ”väg” till en ”gata” som har en lägre hastig-
het samt med ett flertal gatuanslutningar till omgivningen. Exempelvis bullerpåverkan 
från trafikalstringen till och från området måste belysas i det kommande detaljplaneskedet 
när möjlig exploateringsgrad fördjupats. Angöringen till Munkeberg Strand från Mjöl-
kuddsvägen och hur denna passeras av gångstråk är något som måste utformas med stor 
hänsyn till trafiksäkerhetsaspekten.

Sträckningen av den befintliga gångvägen kommer att ses över under planläggning av 
området.

Detaljplaneprogrammets målbild är att tillskapa bebyggelse med en variation i skala från 
tre till sju våningar. Exakta byggnadshöjder fastställs vid detaljplaneläggning av områ-
det. Erforderliga solstudier kommer att genomföras när detaljplaner upprättas för att bely-
sa ny bebyggelses påverkan inom området samt för omgivningarna. Munkeberg Strand är 
tänkt att vara ett bostadsområde i Luleå som på mycket lång sikt utgör en del av centrala 
Luleå och dess mer tätbebyggda struktur. Oavsett tillskott av flerbostadshus i området så 
kommer det att bli en förskjutning i skala från de småhus som ligger i närområdet.

Inför framtagandet av detaljplaneprogrammet har det genomförts geotekniska utredning-
ar för att påvisa hur grundläggning för skissförslaget skulle kunna genomföras. Det krävs 
en hel del olika typer av lösningar för att kunna bebygga området med flerbostadshus. Det 
kommer att behöva schaktas bort massor med dålig bärighet, det kan bli aktuellt med pål-
ning av området m.m. Vid detaljplaneläggning och genomförande kommer det att krävas 
fördjupade geotekniska undersökningar av området.  
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Vid ett genomförande så är det initialt kommunen som kommer att ansvara för transpor-
ter av material till och från området. Utfyllnadsmassor måste vara av bra kvalitet och inte 
förorenade. Området kommer att vara en byggarbetsplats under ett antal år med allt som 
det medför, men detta är också en oundviklig konsekvens under utbyggnad av vår stad. 
Vid ett genomförande så upprättas också en projektplan för hur området ska uppföras, 
byggtrafik etc. Ett flertal kompetenser från kommun, länsstyrelse, konsulter m.fl. kommer 
att behövas vid genomförandet. Det är inte bara för kommunen att sätta igång utfyllnader 
och byggandet av infrastruktur. Erforderliga tillstånd och miljöprövningar kommer att 
krävas.

Delar av centrala Luleå har fyllts ut genom åren, och detta kommer säkerligen att fortsätta 
till viss del. Utfyllnader är dock förenade med tillståndsprocesser och kostnader vilket gör 
att det inte är lämpligt ”överallt”. Det är dock oftast i de centrala lägena som detta kan 
vara ekonomiskt genomförbart.   

Ekonomiskt finns det flera parter som kan vinna på denna typ av projekt. Kommunen 
iform av fler invånare, byggnadsaktörer som kan sälja bostäder, arbetstillfällen som bygg-
nationerna av denna typ av projekt genererar m.m. Det måste också finnas en socioekon-
misk uthållighet för kommunen vid utbyggnaden av staden.

Det finns ingen direkt marknadsundersökning som är kopplat till detta projekt. Det som 
vi dock vet är att vi har en bostadsbrist och kommunen behöver aktivt arbeta med flera 
olika typer av bostadsprojekt parallellt och detta är ett av flera pågående bostadsprojekt i 
centrala Luleå. Munkeberg Strand erbjuder ett attraktivt vatten- och centrumnära läge 
där möjligheterna att skapa ett modernt bostadsområde utan större behov av biltransport 
möjliggörs. Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att Munkeberg Strands lokalise-
ring är ”bättre” att ianspråktaga för flerbostadshusbebyggelse än att expandera staden på 
naturmark i periferin av tätorten.

Munkeberg Strand prioriteras före ”Röda havet” då ”Röda havet” är i stort behov av sa-
nering ifall området skall vara möjligt att bebygga för bostadsändamål. Området är dock 
fortfarande högst intressant för framtida bebyggelse. På Skutvikens industriområde äger 
kommunen praktiskt taget ingen mark och Skutviken är i behov av sanering då området 
delvis är byggt ovanpå en sopdeponi.  

19. Peter Öhlund och Ulrika Öhlund
Kommentar
Det som främst kommer att påverkas negativt av en exploatering av Munkeberg Strand 
är fågellivet. Storspoven som nämns rör sig dock över mycket stora arealer och Munke-
berg Strand är ett väldigt litet geografiskt område. Stadsbyggnadskontoret gör bedöm-
ningen att ingreppet dock endast berör ett marginellt område ur ett större tätortsperspek-
tiv. 

Vid detaljplaneläggning kommer det slutliga planförslagets trafikalstring att redovisas.

Efter detaljplaneprogrammet som syftar till att fungera som ett planeringsunderlag så 
kommer kostnadskalkyler och konsekvensbeskrivningar att upprättas för ett genomförande 
av projektet. Exploateringsekonomi är en mycket stor del av det kommande arbetet. Detta 
inkluderar givetvis utfyllnad av området. Sulfidjordar saneras inte, de bör återanvändas 
på plats om möjligt. Ifall det inte går att använda dessa jordar på plats så deponeras dessa 
som ett sista alternativ. Utifrån dessa aspekter och konsekvenser så får kommunen göra 
bedömningen ifall området skall detaljplaneläggas.
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Munkeberg Strand prioriteras före ”Röda havet” då ”Röda havet” är i stort behov av 
sanering ifall området skall vara möjligt att bebygga för bostadsändamål. ”Röda havet” 
är förenat med högre exploateringskostnader än Munkeberg Strand. Området är dock 
fortfarande högst intressant för framtida bebyggelse. 

20. Märtha Sund och Harald Sund
Kommentar
I princip hela Luleå kommun som ligger öster om E4:an omfattas av riksintresset för det 
rörliga friluftslivet (MB 4 kap. 2§). Riksintresset har dock inte som syfte att motverka 
tätortens utveckling.

För att kunna möjliggöra en utbyggnad av Munkeberg Strand med bebyggelse, gator, och 
strandstråk så måste en ny detaljplan upprättas. Stråket som löper igenom området idag 
är tänkt att upprustas och bibehållas i ett parkstråk mellan befintlig och ny bebyggelse. 
Stråket är mycket viktigt och ska inte byggas bort. Möjligheten att ta sig ned till vatt-
net ska utvecklas och en eventuell anslutning till isbanan ska utredas under kommande 
detaljplanearbete.

Skutvikens industriområde utreds också för bebyggelse parallellt med detta detaljplane-
program.

21. Naturskyddsföreningen i Luleå
Kommentar
Det är alltid en komplicerad avvägning att göra mellan bevarande och exploatering. I 
projektet Munkeberg Strand är detta mycket tydligt. Området som berörs av exploate-
ringen är ca 7 hektar inklusive utfyllnader. En exploatering innebär att många befintliga 
värden försvinner och här finns naturvärden som kommer att försvinna. Samtidigt kom-
mer andra värden så som t.ex. rekreationsvärden att vistas i och röra sig igenom området 
förbättras, allmänhetens tillgång till stranden stärks. Tillgängligheten till vattnet ökar 
för fler människor som tidigare ej haft möjlighet att ta sig ut och uppleva exempelvis den 
fantastiska vyn mot centrumhalvön. Kompletterande inventeringar kan tillföra mer kun-
skap om områdets fågelfauna. Det är dock tveksamt om det skulle ge ny information som 
kan påverka bedömningen av områdets naturvärden. Registrerade observationer i Artpor-
talen är relativt omfattande för denna plats. Teoretiskt kan en inventering visserligen ge 
ytterligare någon art till listan. Området är litet till ytan och de arter som finns noterade 
där idag är ungefär de man kan förvänta mot bakgrund av struktur och läge. En styrande 
faktor för fågelförekomsterna är vattenståndets fluktuationer inom och mellan säsongerna. 
Vattennivån under den kritiska perioden på vår och försommar är helt avgörande för bl a 
vadare och änder som söker föda i bottensedimenten. För att få en mer heltäckande bild och 
komma runt slumpfaktorer skulle det i så fall krävas en lång tidsserie av återkommande 
inventeringar av området. Dels där man täcker in hela säsonger med återkommande besök 
och dels under ett ganska stort antal år för att fånga upp de fluktuationer i förekomsterna 
som kan finnas.

Det är dock tveksamt om ens detta skulle tjäna syftet att ge ett bättre underlag för be-
dömningar. Området utgörs dessutom av successionsbiotoper vars utveckling är kraftigt 
styrd av landhöjningen och dess åtföljande processer, vilket innebär att man kan förvänta 
att fågelfaunan också undergår ständiga förändringar.

Sammanfattningsvis är därför bedömningen att ytterligare inventeringar inte skulle ge 
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något bättre underlag för att beskriva områdets fågelfauna idag. Området kan beskrivas 
med generella termer och det går också att naturvärdesbedöma det utifrån redan känd 
kunskap. Området har otvetydigt betydelse för vissa artgrupper av fåglar, men mot bak-
grund av ovanstående resonemang kan troligen inte nya inventeringar tillföra kunskap 
som skulle ändra bedömningarna i någon riktning.

När det gäller artskyddsförordningen handlar det om att efter bästa förmåga göra en be-
dömning av förekommande arters förhållande till förordningen. Eftersom denna omfattar 
alla vilda fåglar måste man rimligen göra avvägningar för att tillämpningen inte ska få 
oproportionerliga konsekvenser. Därför har kommunen i samrådshandlingen gjort en ge-
nomgång av de arter som är mer ”intressanta”, oberoende av om de är markerade med B i 
bilaga 1 till artskyddsförordningen eller inte, och drar slutsatser utifrån arternas status i 
olika geografiska perspektiv och den aktuella platsens betydelse i det sammanhanget.

Kommunen har bedömt att de arter som är markerade i bilagan egentligen inte har en 
direkt koppling till 4§ i förordningen, men att de kan tas som en indikation på arter som 
man bör ta extra hänsyn till. Enligt naturvårdsverkets handbok ”bör arter markerade med 
B i bilaga 1 till artskyddsförordningen… …prioriteras i skyddsarbetet”. Listan är alltså 
inte juridiskt bindande i det här sammanhanget och kommunen har därför valt att inte 
följa den strikt utan gör bedömningar utifrån faktisk hotbild, bevarandestatus och trend.

Frågorna bör dock fördjupas ytterligare vid kommande detaljplaneläggning. Området 
som givetvis utgör en del av den tätortsnära naturen har dock begränsade sociala värden 
idag som vistelseområde. De sociala värden som dock finns ska förstärkas och utvecklas. 
Stadsbyggnadskontorets avvägning inom projektet är dock att det finns stora fördelar med 
att bygga en tätare stad och inte expandera på värdefull obebyggd mark i stadens periferi. 
Det finns en hel del synergieffekter av en förtätning av detta områdes lokalisering i cen-
trumhalvöns direkta närhet. Minskat transportbehov, närhet till en mångfald av service, 
upplevelser i staden, ökad tillgång till det långsträckta naturstråket längs med Mjölkud-
den upp till Notviken m.m.

22. Tirsén & Aili arkitekter
Kommentar
Illustrationsplanen som tillhör detaljplaneprogrammet är ett förslag på hur områdets 
struktur skulle kunna disponeras. Ett detaljplaneprogram är inte juridiskt bindande till 
skillnad från en detaljplan som upprättas i ett senare skede. Kommunen avser att ta ett 
stort ansvar kring utformningsfrågorna i området. Det är också kommunen som ska styra 
storlek på kvarter, byggnadshöjder, entréer mot gator. Samtidigt som det är viktigt att 
kommunen inte reglerar för mycket i en detaljplan så är det också lika viktigt att de prin-
ciper som är viktiga för ett områdes funktion och upplevelse så som skala, estetik, logistik 
m.m. fastställs så långt som det är rimligt och genomförbart. Det är viktigt att kommu-
nen tar diskussionen med exploatörer som är intresserade av området innan detaljplaner 
fastställs för att gemensamt skapa ett så bra område som möjligt.

Gällande parkeringsplatser så kan det bli aktuellt med en samordnad gemensam parke-
ringslösning för flera kvarter i form av ett parkeringshus, alternativt tredimensionell 
fastighetsbildning med kvartersmark som går under exempelvis lokalgatorna iform av 
parkeringshus som sträcker sig under flera kvarter.

Stadsplan och lägenheter hör absolut ihop, däremot så är strukturen för ett område över-
ordnad planlösningarna för enskilda bostäder, strukturen definierar bostäderna.
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Kommunen ska inte lova för mycket och man ska också komma ihåg att det är ett stort 
arbete som kvarstår. Det finns som tidigare nämnts en balans mellan flexibilitet och regle-
ringar i en detaljplan. Detta blir en utmaning för kommande planarbetet.

23. Malin Majanen och Peter Rangson
Kommentar
Infarten samt övriga trafiklösningar måste studeras i detalj i det kommande detaljpla-
neskedet.

En solstudie upprättas under kommande detaljplaneskede. Negativ skuggpåverkan på 
omgivande fastigheter ska minimeras i det slutgiltiga förslaget. Insynspåverkan mellan 
befintlig och planerad bebyggelse kommer att vara i princip obefintlig.

Kommunen avser givetvis att säkerställa och konsekvensbeskriva exploateringsgrad och 
andra viktiga parametrar för området vid kommande detaljplaneläggning.

Området så som det ser ut idag kommer givetvis att förändras vid en utveckling av Mun-
keberg Strand, men samtidigt kommer andra värden att tillskapas som även kommer att 
vara invånare som inte bor på Munkeberg Strand till godo.

Bullerutredningen togs fram i ett översiktligt syfte för att påvisa bullerpåverkan fram-
förallt från Bodenvägen utifrån kommunens tillväxtprognoser och trafikökning. Denna 
utredning utvecklas under kommande detaljplaneskede. Vegetation i form av mindre 
trädridåer har i princip ingen bullerreducerande effekt överhuvudtaget. Exempevis 100 m 
tät vegetation kan ge 1-2 dB ytterligare bullerdämpning, utöver avståndsdämpning och 
markdämpning. Däremot har träden en viss psykolgisk aspekt ur det hänseendet att man 
inte ser bullerkällan som då skyms av vegetationen.

Luftsituationen i området bedöms inte vara alarmerande eller påverkas kraftigt av en 
framtida exploatering men behöver dock fördjupas och förtydligas i detaljplanearbetet. 
Människor som har nedsatt lungfunktion löper alltid risk att påverkas i mer tätbebyggda 
miljöer med större partikelmängder i luften.

Stråket mellan befintlig och planerad bebyggelse är mycket viktigt och ska utvecklas och 
förädlas.

Den sydligaste delen av kvarteret Båtshaken ligger på ca + 3 meter över havet (RH2000). 
Tanken är att Munkeberg Strand ska höjdsättas från +3 m ö h  - +2,5 m ö h närmast 
vattnet. Hänsyn har tagits till kommunens arbete utifrån klimatförändringar och för-
höjda vattenflöden. Planeringen måste ta hänsyn till ökad nederbörd och utforma området 
med fria vattenvägar och andra tekniska lösningar för att ha marginal mot extraordinära 
klimathändelser.

24. Harry Persson
Kommentar
Noteras.

25. Miljönämnden
Kommentar
”Ny sammanhängande bebyggelse med bostäder och arbetsplatser ska lokaliseras till 
Munkeberg Strand.” Den avvägningen gör översiktsplanen samtidigt som översiktspla-
nen också nämner att strandområdet ingår i ett värdefullt socialt och ekologiskt stråk och 
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att detta ska bevaras. Markanvändningskartan i översiktsplanens områdesrekommenda-
tioner pekar tydligt ut Munkeberg Strand som ett ”Nytt område för bostäder och arbets-
platser”. Miljökontoret och miljönämnden har tidigare varit delaktiga i detta översiktspla-
nearbete, miljökontoret är även medförfattare till detaljplaneprogrammet.

En exploatering av Munkeberg Strand innebär att området förändras till något annat. 
Befintliga värden kan delvis försvinna, andra kan förstärkas och nya tillkommer. Huru-
vida planarbetet skall fortsätta eller avbrytas är en fråga för politikerna att besluta om. Ett 
detaljplaneprogram är till skillnad från en detaljplan inte juridiskt bindande. Detaljpla-
neprogrammet ger ingen rätt att bygga på ett sätt eller ett annat. Detaljplaneprogrammet 
kan ses som en fördjupning av de intentioner som myntades och antogs i den aktuella 
översiktsplanen för Luleå kommun. Kommunen kan anta detaljplaneprogrammet som 
viljeinriktning ifall Munkeberg Strand någon gång avses att exploateras. Mycket arbete 
kvarstår dock med projektet. Innan detaljplaneläggning måste specifikt ekonomiska konse-
kvenser tas fram och fördjupas.

Gällande strandskyddet så motiveras ett framtida upphävande av strandskyddet vid 
upprättandet av ny detaljplan med motivet att området är tätortsutvecklande. Tätortsut-
veckling ska vara ett särskilt skäl för upphävandet av strandskyddet. Detta skäl kan vägas 
in i MB 7 kap. 18 c § pkt 5. Området utgörs av successionsbiotoper vars utveckling är 
kraftigt styrd av landhöjningen och dess åtföljande processer, vilket innebär att man kan 
förvänta att flora och faunan också undergår ständiga förändringar. Den tätortsnära na-
turen är viktig ur flera aspekter, men även denna aspekt kontra förtätning ingår i en deli-
kat balansgång i stadsbyggandet. Programförslaget innebär en konflikt där värdet av att 
skapa attraktiva boendemiljöer som ger förutsättningar för en god och hälsosam livsmiljö, 
står i konflikt med att bibehålla naturområdets värden för biologisk mångfald och rekrea-
tion. Hushållningen av mark och vattenområden kan anses vara motstridig i detta avse-
ende. Att bygga staden inåt och förtäta de centrala och kollektivtrafiknära områdena i en 
kontext där omvandling redan är ett faktum, måste ändå anses vara resurseffektiv mark-
användning som motsats till att expansionen sker i stadens periferi, samtidigt som värden 
av betydelse för den biologiska mångfalden går förlorade. Detta är en komplex balansgång 
där programområdet ändå ses som en relativt marginell förlust i en tätortskontext. En 
exploatering enligt programförslaget innebär att värden knutna till biologisk mångfald 
minskar. Dock innebär förslaget att nya rekreativa, sociala och rumsliga upplevelsevärden 
kan skapas. Nya invånare på Munkeberg Strand kan ges god tillgång till närnatur och 
rekreation samtidigt som trygghets och tillgänglighetsaspekterna lokalt ökar. Med rätt 
utformning kopplat till bullerskyddsåtgärder kommer goda livsmiljöer kunna erbjudas på 
Munkeberg Strand.

Detaljplaneprogrammet har kartlagt och behandlar frågan om sulfidjordar inom områ-
det översiktligt: ”I det fortsatta planarbetet ska det utredas ifall sulfidjordarna i högsta 
möjliga mån kan återanvändas på plats för att minska behovet av att deponera massorna. 
Målsättningen är att genom stabiliserande åtgärder återanvända dessa jordar för att skapa 
utfylld parkmark.” Denna typ av exploatering genererar transporter under en genomför-
andeperiod. Däremot så kan området med dess centrala lokalisering innebära ett minskat 
transportarbete långsiktigt.

Som trafikbullerutredningen som upprättats i samband med detaljplaneprogrammet 
påvisar, så klarar i princip all föreslagen bebyggelse riktvärdena för trafikbuller vid fasad 
(< 55 dBA) förutom de tre kvarteren som är lokaliserade närmast Bodenvägen. Dessa har 
dock utformats på ett mer ”slutet” sätt och skapar följaktligen innergårdar/utemiljöer med 
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bullernivåer som hamnar lägre och delvis inom intervallen (45-50 dBA) som är riktvär-
den för att medge avsteg från huvudregeln i Boverkets Allmänna råd. Det kan också bli så 
att andra typer av verksamheter placeras närmast Bodenvägen vid en detaljplaneläggning 
av området för att skärma av bullret mot bostäderna. Munkeberg Strands centrala loka-
lisering och framtida potential till utveckling, komplettering och förtätning av centrala 
Luleå innebär att ett avsteg från Boverkets Allmänna råd 2008:1 bör kunna övervägas. 
Om Bodenvägen på sikt omgestaltas till en ”stadsgata” kommer hastigheten att regleras 
ned från dagens 70 km/h till åtminstone 50 km/h vilket har en positiv påverkan på bul-
lersituationen.

Detaljplaneprogrammet för Munkeberg Strand är ett i mängden av olika planprojekt som 
är under arbete för att tillmötesgå behovet av bostäder, områden för arbetsplatser osv. Alla 
projekt är delar av en större helhet där översiktsplanens intentioner om förtätning och 
utveckling av stadsbygden är vägledande.         

26. Länsstyrelsen
Kommentar
Vid detaljplaneläggning och genomförande så måste området höjdsättas med hänsyn till 
älvens högsta dimensionerande flöde och havets 100-årsvattenstånd. Fria vattenvägar 
inom området med tanke på ökad nederbörd är också en aspekt som måste beaktas vid 
detaljplaneläggning och höjdsättning av området.

Exploateringens påverkan på trafiksituationen för Mjölkuddsvägen skall beskrivas i detalj 
i det kommande detaljplanearbetet.

Trafikbullerutredningen utvecklas till kommande detaljplaneskede med en mer detaljerad 
redovisning av den trafikalstring som den föreslagna exploateringen innebär i påverkan 
på befintlig bebyggelse. Bullerutredningen ska också förtydliga trafikflödesprognosen som 
beräkningarna bygger på. Det kan under detaljplaneläggningen av området mycket väl 
bli så att bebyggelsen närmast Bodenvägen måste disponeras om och andra verksamhe-
ter lokaliseras till det mest bullerstörda läget, detta får dock kommande detaljplaneskede 
utvisa.

Luleå kommun tar med sig frågorna ocm jämställdhet och kulturmiljö till kommande 
planprocess.

Kommunen gör bedömningen att området är värdefullt för fågellivet och ytterligare 
inventeringar kommer sannolikt till en liknande slutsats. Se vidare kommentaren till 
Naturskyddsföreningens synpunkter.

Kommunen har inte uppfattat att länsstyrelsen tidigare tydligt påtalat vikten av inven-
teringar under minst två år. Några sådana definitiva besked har vi inte fått utan det har 
snarare handlat om ett resonemang där man framfört synpunkter om att ta fram underlag 
för att bedöma platsen och berörda arters relationen till artskyddsförordningen. Och detta 
bedömer kommunen att det är gjort på den nivå som är relevant för ett detaljplanepro-
gram. 

Hanteringen av strandskyddet, läs. svar till Miljönämnd pkt.25.

Processer kring tillstånd som krävs för utfyllnader etc. startas upp parallellt med detalj-
planeläggning av området. Det samma gäller hanteringen kring de konstaterade befint-
liga sulfidjordarna i området.
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Miljökvalitetsnormer ska beaktas under detaljplaneläggning av området. En miljökon-
sekvensbeskrivning kopplat till detaljplanen samt ovannämnada tillstånd måste upprät-
tas.    

Ställningstagande
Synpunkterna föranleder ingen revidering av förslaget till detaljplaneprogram. Däremot 
så kommer frågor som framgår av samrådsredogörelsen att tas med till kommande detalj-
planeskede.

Stadsbyggnadsförvaltningen, avd. stadsplanering, sektion plan 2016-02

AnneLie Granljung   Johan Eriksson 
planchef    planarkitekt
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2016-03-31

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 73

Handlingsplan för regleringsfastigheter i Svartöstaden
Ärendenr 2015/706-20

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta

1. ge Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till, och anta, 
ny detaljplan för del av fastigheten Svartöstaden 13:32 (Sandgatan 38) med 
syfte att sälja fastigheten. 

2. sälja byggnaderna belägna på Götet 1 i befintligt skick, att användas för 
kontorsändamål.

3. sälja byggnaderna belägna på Ässjan 3 i befintligt skick, att användas för 
kontorsändamål.

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är att stadsbyggnadsnämnden 
föreslår att kommunstyrelsen beslutar ge nämnden i uppdrag att upprätta ett 
förslag till ny detaljplan för del av Svartöstaden 13:32 (Sandgatan 38) och att 
sälja de tre byggnader som är belägna på fastigheterna Götet 1 samt Ässjan 3 
att användas för kontorsändamål. 

Arbetsutskottet föreslår bifall till förvaltningens förslag.

De berörda byggnaderna hyser idag boende i socialförvaltningens regi och för 
samtliga byggnader föreligger ett stort underhållsbehov. Byggnaden belägen 
på Sandgatan 38 har ett högt kulturhistoriskt värde och är belägen på mark 
utpekad för park eller plantering i gällande detaljplan. För att nödvändig 
renovering ska vara möjlig krävs en ny detaljplan. 

279



LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2016-03-31

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Fig. 1. Detaljplan A 433 med de fyra aktuella regleringsfastigheterna utmarkerade

På denna plats har också förhållandena ändrats sedan den gällande planens 
framtagande, på sådant sätt att framtagande av en ny detaljplan kan 
motiveras. Därför bör en ny detaljplan som säkerställer byggnadens 
kulturhistoriska värde och i första hand möjliggör bostadsändamål upprättas. 
En sådan detaljplan stämmer väl överens med översiktsplanens intentioner 
om bevarande av Svartöstadens kulturmiljövärden. Syftet med upprättande 
av ny detaljplan är att möjliggöra försäljning, då kommunen inte avser att 
kvarstå som ägare av fastigheten. 

Byggnaderna på fastigheterna Götet 1 samt Ässjan 3 har ett visst 
kulturhistoriskt värde och är belägna på mark utpekad för kontorsändamål i 
gällande detaljplan. För detta område har förhållandena inte ändrats på ett 
sätt som motiverar framtagande av en ny detaljplan. Även för Svartöstaden i 
stort råder fortfarande liknande förhållanden som då gällande detaljplaner 
framarbetades. En ny detaljplan för hela området är därför inte aktuell. 

För att kompensera bortfallet av lägenheter på de aktuella fastigheterna, kan 
nya bostäder ordnas genom att bebygga fastigheten på Sandgatan 34 samt 
genom renovering och ombyggnad av husen på Laxgatan 10 och Sandgatan 
32.
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Fig. 2. Ungefärlig plangräns för föreslagen ny detaljplan

Beskrivning av ärendet
Luleå kommun äger i dagsläget ett antal byggnader med bostadslägenheter i 
Svartöstaden, vilka är belägna på mark som inte är avsedd för 
bostadsändamål enligt gällande detaljplan. Skicket på byggnaderna och 
lämpligheten att fortsätta att använda fyra av dessa som bostäder har varit 
föremål för utredning av stadsbyggnadsförvaltningen. 

Utredningen har genomförts för beslut om hur hanteringen av byggnaderna 
på berörda fastigheter skall ske. Utredningen visar att det i närtid föreligger 
behov av stora underhållsinsatser, därför är det angeläget att ett beslut 
gällande fastigheternas framtid fattas.

Då byggnaderna ligger inom Svartöstadens område av riksintresse för 
kulturmiljövård, behöver hänsyn tas till hur riksintresset påverkas då ett 
sådant beslut fattas. På uppdrag av Stadsbyggnadsförvaltningen har därför en 
kulturmiljöinventering genomförts där byggnadernas kulturhistoriska värde, 
samt deras värde för det samlade riksintresset utretts. Stadsbyggnads-
förvaltningen har även utrett vilka avvägningar som gjorts i arbetet med att ta 
fram gällande detaljplaner, på vilka grunder byggnadernas lokalisering 
utpekats för annan användning än bostadsändamål, samt huruvida 
förhållandena har ändrats sedan dess. 

Anledningen till att Luleå kommun äger flerbostadshus belägna på mark som 
inte är avsedd för bostadsbebyggelse, är att det på 1960-, och 70-talet av Luleå 
kommun genomfördes en systematisk inlösen av fastigheter i Svartöstaden. 
Områdets långsiktiga lämplighet som bostadsområde var föremål för 
ifrågasättande av bland annat Länsstyrelsen i Norrbotten. 
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Grunden till ifrågasättandet var den befintliga och planerade tunga industrin i 
närområdet och dess påverkan på Svartöstaden i form av buller, 
stoftspridning och andra förmodade risker. 

Efter att stålverk 80-projektet lagts ned, påbörjades arbetet med de nya 
detaljplanerna för Svartöstaden och SSABs industriområde. Under arbetet 
med att ta fram dessa vägdes behovet av skyddsavstånd gentemot 
industriverksamheterna, hela Svartöstaden ligger exempelvis inom det 
skyddsavstånd på 1,5 km som Boverket rekommenderar för integrerade 
stålverk, mot värdet av att behålla befintliga bostäder samt att bevara 
områdets kulturhistoriska värden. I detaljplanen gavs därför möjlighet till viss 
förtätning i områdets inre delar, samtidigt som en byggnadsfri zon närmast de 
störande verksamheterna och andra åtgärder vidtogs för att undvika 
bostadsbebyggelse i de mest störningsutsatta lägena. LKAB och SSAB 
överklagade planen till Regeringen som avslog överklagan 1989. 

I den nu gällande detaljplanen för Svartöstaden, a433(1988) anges att 
målsättningen är att bevara Svartöstaden som bostadsområde. Målet var att 
befolkningen skulle öka från 598 personer (1988) till ca 800 personer. Detta 
skulle ske genom förtätning av bostadsbebyggelsen samtidigt som vissa 
bostäder skulle rivas. Enligt uppgifter från Riksbyggen har ca 80 nya 
lägenheter byggts på kommunalägda tomter sedan detaljplanen fastställdes. 
Dessa har därefter sålts till olika bolag och även bostadsrättsföreningar har 
bildats. Enligt uppgifter från Luleå kommuns befolkningsstatistik så var 
antalet invånare på Svartön vid årsskiftet 2014/2015 ca 760 personer.

Vid tidpunkten för fastställandet av detaljplanen ägde Luleå kommun 60 % av 
fastigheterna i Svartöstaden. I och med klarläggandet av framtida 
markanvändning i Svartöstaden, påbörjade Luleå kommun avyttring av de 
fastigheter som var lämpliga att sälja, då de var belägna på mark avsedd för 
bostadsbebyggelse. 

De bebyggda fastigheter som i dagsläget är i kommunens ägo är Folkets hus 
(Blackis), skolan, förskolan och åtta bostadshus med tillhörande gårdshus. Av 
dessa är sex av bostadshusen placerade på mark, vilken inte är avsedd för 
bostadsbebyggelse. Då det under 60- och 70-talet tidvis rådde byggförbud i 
Svartöstaden, på grund av områdets ovissa framtid, så var inte större 
underhållsåtgärder och investeringar ett alternativ. 
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Efter fastställandet av detaljplanen fortsatte uthyrningen av lägenheter i de 
bildade regleringsfastigheterna. De fyra berörda byggnaderna har till följd av 
ovanstående omständligheter, förvaltats på ett sätt där underhållet inte 
medgett större planerade underhållsarbeten. Strategin har bestått i att 
upprätthålla en godtagbar standard och funktion genom felavhjälpande 
underhållsinsatser då de används som bostäder. Detta har lett till att ett stort 
renoveringsbehov föreligger för samtliga av de berörda byggnaderna. Redan i 
dagsläget är driftnettot negativt på samtliga objekt, då kostnader för 
felavhjälpande underhållsarbeten och driftkostnader överstiger intäkterna.

De fyra berörda objekten är:

Svartöstaden 13:32, Sandgatan 38 (Nr. 1 i figur 1)
Flerbostadshus i trä, med tillhörande uthus, uppfört någon gång runt förra 
sekelskiftet. Huset är beläget på mark planlagd som park eller plantering i 
nordöstra Svartöstaden. Byggnaden har fått behålla många ursprungliga och 
äldre byggnadsdelar och bedöms ha ett stort kulturhistoriskt värde. 
Byggnaden har också använts som modell för senare tillkommen bebyggelse i 
Svartöstaden. Huset ligger i fas med Skepparegatan vilket försvårar driften av 
gatan

Götet 1, Sandgatan 6 och Ässjan 3, Sandgatan 5-7 (Nr. 2-4 i figur 1)
Tre flerbostadshus uppförda 1945. Byggnaderna är belägna i Svartöstadens 
södra del på mark planlagd för kontorsverksamhet i detaljplan a432 för 
SSAB:s industriområde. Byggnaderna har fått behålla stora delar av sina 
ursprungliga byggnadsdelar och bedöms ha ett kulturhistoriskt värde.

De fyra berörda objekten har alla betydelse när det gäller att skapa förståelse 
för hur Svartöstaden har vuxit fram och områdets olika byggnadsepoker.  

Sandgatan 38 ligger på gränsen till skyddszonen mot SSAB och bedömdes i 
detaljplanen olämplig för bostadsändamål främst på grund av störningar från 
LKAB:s numera avvecklade verksamhet i närområdet. Då det inte finns planer 
på att tillåta liknande verksamhet vid LKAB:s område har, sedan planen 
upprättades, förhållandena på denna plats förändrats på ett sådant sätt att 
detaljplanen inte längre är aktuell. 

Därför bör en ny detaljplan som säkerställer byggnadens kulturhistoriska 
värde och i första hand möjliggör bostadsändamål, upprättas. En sådan 
detaljplan stämmer väl överens med översiktsplanens intentioner om 
bevarande av Svartöstadens kulturmiljövärden. Hur fastigheten berörs av 
trafikstörningar, risker och störningar från SSAB:s verksamhet samt påverkan 
av framtida dragning av Norrbotniabanan bör utredas särskilt under 
framtagandet av en ny detaljplan. 
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De tre byggnaderna på fastigheterna Götet och Ässjan ligger på gränsen till 
den skyddszon mellan SSAB:s hamn och Svartöstaden som pekas ut i 
detaljplan 
a432. Hamnverksamheten söder om området har avvecklats, men då det ännu 
pågår störande verksamhet där och områdets framtida användning beslutas 
av SSAB, kan inte förhållandena ur risk- och störningssynpunkt anses ha 
ändrats väsentligt sedan detaljplanen vann laga kraft.

Även för Svartöstaden i stort råder fortfarande liknande förhållanden som då 
gällande detaljplaner framarbetades. En ny detaljplan för hela området är 
därför inte aktuell.

Stadsbyggnadsförvaltningens ambitioner gällande kommunalägda fastigheter 
är att de ska svara mot de behov hyresgäster har. De ska medge en 
kostnadseffektiv fastighetsdrift och långsiktig resurseffektiv fastighets-
förvaltning.  

Under den tid Luleå kommun ägt de berörda fastigheterna har lägenheterna 
hyrts ut med förstahandskontrakt till privatpersoner för boende och även 
delvis sörjt för delar av det behov socialförvaltningen har, när det gäller 
lägenheter till deras kunder. I dagsläget är merparten av kontrakten fördelade 
så att socialförvaltningen är den största hyresgästen. Att genom försäljning 
avveckla berörda fastigheter medför att kommunen behöver hitta 
ersättningslägenheter för att tillgodose socialförvaltningens behov. 

Ett möte med ansvariga på socialförvaltningen och fastighetsavdelningen har 
därför genomförts, för att gemensamt se över nuvarande och framtida behov 
av lägenheter och alternativ till ersättning för de som skulle försvinna vid en 
rivning. De förslag som lyftes var att anordna ersättningsbostäder, dels genom 
att bebygga fastigheten på Sandgatan 34 med fyra till sex lägenheter, inrymda 
i bostadsmoduler anpassade efter socialförvaltningens behov samt områdets 
krav på utformning, bulleranpassning och liknande. 

Dels genom iordningställande av husen på Laxgatan 10 och Sandgatan 32 som 
med renovering och ombyggnad kan ge ytterligare en lägenhet, totalt fyra mot 
tidigare tre. 

En av de främsta åtgärdena för att frigöra lägenheter i det lägenhetsbestånd 
som förvaltas av fastighetsavdelningen, bedöms vara att aktivt arbeta med 
rutiner vid ”övergångskontrakt”. Det arbetssättet innebär att de som en längre 
tid visat att de klarar ett boende i en hyreslägenhet bör få hjälp med att slussas 
ut i ett boende med ett eget hyreskontrakt i exempelvis Lulebos 
lägenhetsbestånd.
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Sammanträdet
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till arbetsutskottets 
förslag och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget.

Beslutsunderlag
• Utredning ”Regleringsfastigheter Svartöstaden och Hertsön, Luleå 

kommun” 2015-02-27 (bilaga 1)
• ”Kulturmiljöinventering Svartöstaden, Luleå kommun” Tyréns 2015-09-30  

(bilaga 2)
• Detaljplan A 433, Luleå kommun
• Detaljplan A 432, Luleå kommun
• Länsstyrelsens yttrande över utredning Svartöstaden, 2015-04-21 (Bilaga 3)

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Samråd om utredning Svartöstaden, Luleå kommun
Underlag daterad 2015-04-21
Bakgrund
Luleå kommun har tagit fram ett kortfattat underlag, som rör bostadsområdet 
Svartöstaden, som de önskar få synpunkter på. Av underlaget framkommer att 
kommunen har planer på att riva sex bostadshus i området och ersätta dessa med 
modulbyggnader, fast på annan plats. Av underlaget framkommer även att samtliga 
fastigheter ligger på mark som har en annan användning än vad de nu används till.
Område av riksintresse för kulturmiljövården
Svartöstaden omfattas av riksintresse för kulturmiljövården vilket innebär att 
bostadsområdet är skyddsvärt ur ett nationellt perspektiv. Nedan följer motiveringen 
samt  uttryck för riksintresset:

”Kåkstad, byggd av inflyttade arbetare utanför stadsgränsen när Luleå 
industrialiserades. Vid bostadsbristen efter Luleås stads brand 1887 inköptes 
privata skogsskiften som inrutades i tomter och gator för exploatering. Området 
inkorporerades med Luleå stad 1933. Svartöstaden är en av de få bevarade 
arbetarstadsdelarna i landet”. 

”Det kulturhistoriska värdefulla byggnadsbeståndet med skolan och folkets hus. 
Den sociala skiktingen som speglas i byggnadsbeståndet när tjänstebostäder för 
tjänstemän uppfördes för tjänstemän från LKAB och dåvarande NJA.”

Området och två av de aktuella flerbostadshusen omfattas även av riksintresset för 
kommunikation – planerad järnväg.
Länsstyrelsens synpunkter
Länsstyrelsen anser att flerbostadshusen i trä kan samtliga sägas representera 
riksintresset. Flerbostadshuset på Bolagsgatan 26 har ett värde i miljön även om det inte 
står som uttryck för riksintresset. I och med de många nybyggen som har tillkommit 
sedan detaljplanen antogs har de äldre husens betydelse för att kunna läsa och förstå 
miljön ökat och varje rivning av äldre bebyggelse påverkar miljön som illustration av 
stadens industriella utveckling. 
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Länsstyrelsen anser därför att byggnaderna på kvarteret Stålet (bostadshuset, 
Bolagsgatan 25), Städet 1 och flerfamiljshusen på kvarteret Ässjan och kvarteret Götet 
inte bör rivas då en rivning kommer att innebära påtaglig skada på riksintressemiljön. 
Skogsparken som delar NJA-området i två utgör ett viktigt inslag i miljön och 
kompenserade för bostadsområdets närhet till industrin. Flerbostadshuset på 
Bolagsgatan 26 har ett stort värde för miljön och bör inte heller den rivas, även om 
påtaglig skada inte kan hävdas för denna.

Länsstyrelsen anser vidare att riva nuvarande bostäder till förmån för nya i avseende att 
förtäta bostadsbeståndet är inte lämpligt. Att ta i beaktande är att befintliga bostäder 
även skärmar av en del buller från SSAB:s verksamhet mot övriga delar av 
Svartöstaden. Försvinner dessa bostäder kan det bli en ökad bullernivå i Svartöstaden. 
Man har även att förhålla sig till rekommenderade skyddsavstånd avseende 
bostadsbebyggelse i närhet av industri, detta talar även för att det inte är lämpligt med 
en förtätning av bebyggelsen. Befintlig bebyggelse förändrar inte riskscenariot 
ytterligare utifrån ett riskperspektiv.

Kommunen bör lämpligen ta fram ett underlag som ser till Svartöstadens framtida 
utveckling som helhet, innan beslut om rivningen av bostadshusen tas.

Sammanfattande tillbakablick
Svartöstaden är en av landets få bevarade arbetarstadsdelar där bebyggelsen uppförts av 
arbetarna själva. Ett resultat av detta blev en varierad bebyggelsemiljö, såväl i storlek 
som i utformning. De små ut- och gårdshusen bidrog i hög grad till mångfalden i 
området. Bebyggelsen uppfördes i huvudsak av trä. I området finns och har funnits 
alltifrån traditionellt timrade hus, hus med sågspånsfyllda brädväggar till hus murade av 
träknubb i murbruk, så kallade kubbhus. Den varierade bebyggelsemiljön, mångfalden 
och den enkla gestaltningen har skapat en miljö som har kallats för kåkstad. 
Benämningen kåkstad är troligen även en konsekvens av det  bristande underhåll som 
länge var ett kännetecken för området då, dess framtid under långa perioder varit 
osäker. Närheten till industrin har inneburit att det av miljöskäl länge fanns önskemål 
om att styra bort all bostadsbebyggelse från området.

I början av 1970-talet utfärdades ett byggnadsförbud i området och när stålverk 80-
planerna tog form vid samma tidpunkt började kommunen att förvärva fastigheter med 
avsikten att avveckla området. År 1980 stod kommunen som ägare till 60 procent av 
beståndet. Byggnadsförbudet kvarstod tills dagens detaljplan vann laga kraft.

I samband med framtagandet av gällande detaljplan (A433) genomfördes en inventering 
som pekade ut kulturhistorisk värdefulla byggnader. 

Närmast industrin ändrades markanvändningen på så sätt att den befintlig bebyggelsen 
blev planstridig. Tanken var att tillskapa en zon med hänsyn till industrin. 
Planbestämmelser för park, idrott kontor, hantverk och småindustri infördes. För samma 
kvartersområde infördes även planbestämmelser som innebar särskild miljöhänsyn och 
särskild uppmärksamhet med hänsyn till buller. Då planen (A433) antogs fanns i 
kvartersområdet och tilltänkta zon 28 bebyggda tomter. Sedan dess har 14 rivits. När det 
gäller intilliggande plan (A432) och kvarteret Järnet, kvarteret Ässjan och kvarteret 
Götet har fyra av åtta hus rivits och ett brunnit ned sedan 1987 års inventering.
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Några år innan planen (A433) vann laga kraft pekades området ut som ett område av 
riksintresse för kulturmiljövården. Riksintresseområdet sträcker sig utanför planområdet 
i syd likväl som i norr upp över Älvnäset. Av de fem fastigheter som nu är aktuella för 
rivning ligger tre inom parkmark eller idrottsområde (A433) och två inom mark för 
kontor avsedd för industri (A432). Samtliga omfattas av riksintresset för 
kulturmiljövård.

De sex flerbostadshusen på de fem fastigheterna representerar olika tid och bakgrund. 
På kvarteret Stålet står en gammal låg och smal länga från tidigt 1900-tal. 
Ängesbygården på Städet 1 är byggt som flerfamiljshus vid förra sekelskiftet och något 
av ett landmärke, omhuldat av svartöstadsborna. Flerbostadshuset på Bolagsgatan 26 
avviker från områdets gängse träbebyggelse. Med sin putsade fasad och 
panoramafönster står det för modernismens inträde i miljö i mitten av 1960-talet. 

De tre flerbostadshusen på kvarteret Ässjan och kvarteret Götet tillhör kvarteret Järnet 
som från början bestod av 23 identiska små flerfamiljshus som byggdes i mitten av 
1940-talet för anställda vid det då nyanlagda NJA. Tolv av dessa har rivits. Husen är 
mycket representativa både för sin tid och funktion och är linjärt inordnade i 
rutnätsplanens rektangulära kvarter. Även om inga av dessa hus pekats ut i 1987-års 
inventering så representerar de en viktig del av Luleås industrihistoriska arv. De är 
betydelsefulla även som spegling av hur tidens sociala hierarkier tog sig i uttryck. En 
faktor som betonas i beskrivningen av riksintresset. Husen bildar en skarp kontrast till 
det samtida tjänstemannaområdet Älvnäset när det gäller områdets struktur såväl som 
läge där tjänstemännens området etablerades på betryggande avstånd från industrin 
medan arbetar bostäderna i princip byggdes intill stängslet. 

Samråd
Synpunkter har inhämtats från Länsstyrelsens enhet för miljöskydd.

Agneta Laitila
planarkitekt
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0 SAMMANFATTNING 
 

Bakgrunden till projektet är att Luleå Kommun i sitt fastighetsbestånd har ett antal 
regleringsfastigheter. Dessa fastigheter är främst bostadshus, men även en del 
lokaler förekommer. Objekten är inlösta för rivning av Luleå Kommun på grund av 
konsekvens av beslutade detaljplaner. Då det funnits ett behov av bostadslägenheter 
från andra kommunala verksamheter, främst från Socialförvaltningen så har dessa 
bostadshus använts som lösning för deras akuta behov av bostadslägenheter. Vissa 
av byggnaderna som är inlösta för rivning hade relativt stora underhållsbehov redan 
vid tidpunkten för inlösen. Under de år som de förvaltats av Luleå Kommun så har det 
fastighetsunderhåll som bedrivits varit av ”felavhjälpande” karaktär d v s man har 
bara reparerat det som gått sönder. Följden av ovanstående är att husen har kommit 
allt närmare den tidpunkt då de måste antingen rivas, avvecklas på annat sätt eller 
renoveras. 

 
De alternativa åtgärder som diskuterats generellt inom förvaltningen är; 
- att fortsätta med akuta underhållsåtgärder 
- att riva 
- att totalrenovera. 
- att sälja 

 
Denna utredning berör fem fastigheter med sex flerbostadshus och totalt 23 
lägenheter i Svartöstaden, samt ett föreningshus i Hertsön. Samtliga fastigheter har i 
detaljplaner/ områdesbestämmelser angivits för annan markanvändning än vad de nu 
används till. Husen skiljer sig åt beträffande hur akut situationen är beträffande 
beslut/åtgärder men alla har ett stort underhållsbehov och uppvisar, förutom i ett fall, 
negativa driftsnetton de senast fem åren. 
 
I samtliga fall föreslås rivning på grund av att möjligheterna till renovering eller 
försäljning hindras på grund av bestämmelserna i detaljplanerna. Att fortsätta med 
akut underhåll anses inte heller vara ett alternativ på grund av att det eftersatta 
underhållet innebär ökande kostnader för reparationer i nära framtid. 
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1 UPPDRAGET 
  

ABM Arkitektkontor har på uppdrag av Stadsbyggnadsförvaltningen utrett 
alternativa åtgärder för följande inlösta fastigheter: 

 

Objekt Fastighet Adress Bruksarea 

(m2) 

Antal 

lgh 

Byggår 

1093 Hertsön 11:1/ Länkebo Söruddsvägen 51 64 + bi* 74 - 1943 

1101 Svartöstaden 13:32 Bolagsgatan 25 75+bi* 123 1 1935 

1102 Svartöstaden 13:28 Bolagsgatan 26 693 6 1965 

1133 Svartöstaden 13:32 Sandg. 38 (Städet 1) 239+bi* 93 4 1910 

1476 Götet 1, Svartöstaden Sandgatan 6 248 4 1945 

1478 Ässjan 3, Svartöstaden Sandgatan 5 248 4 1945 

1478 Ässjan 3, Svartöstaden Sandgatan 7 248 4 1945 

 
*Med bi avses biarea i form fristående byggnad t ex garage, förråd etc 
 
Okulära besiktningar och intervjuer med maskinister från Stadsbyggnads-
förvaltningen genomfördes vecka 4, 2015. Uppgifter om fastighetsbeteckningar, 
areor, byggår, intäkter och kostnader mm har erhållits från Stadbyggnads-
förvaltningen. 

 
  
2  BAKGRUND 

Bakgrunden till projektet är att Luleå Kommun i sitt fastighetsbestånd har ett antal 
regleringsfastigheter. Dessa fastigheter är främst bostadshus, men även en del 
lokaler förekommer. Objekten är inlösta för rivning av Luleå Kommun på grund av 
konsekvens av beslutade detaljplaner. Då det funnits ett behov av bostadslägenheter 
från andra kommunala verksamheter, främst från Socialförvaltningen så har dessa 
bostadshus använts som lösning för deras akuta behov av bostadslägenheter. Vissa 
av byggnaderna som är inlösta för rivning hade relativt stora underhållsbehov redan 
vid tidpunkten för inlösen. Under de år som de förvaltats av Luleå Kommun så har det 
fastighetsunderhåll som bedrivits varit av ”felavhjälpande” karaktär d v s man har 
bara reparerat det som gått sönder. Följden av ovanstående är att husen har kommit 
allt närmare den tidpunkt då de måste antingen rivas, avvecklas på annat sätt eller 
renoveras.  
 
 

3  ALTERNATIV TILL ÅTGÄRDER 
De alternativa åtgärder som diskuterats generellt inom förvaltningen är; 
 
- att fortsätta med akuta underhållsåtgärder 
- att riva 
- att totalrenovera. 
- att sälja 

 
Åtgärderna presenteras under respektive fastighet – se punkt 6 nedan. 
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4  FASTIGHETER I SVARTÖSTADEN 

 
4.1  Historik – detaljplanen mm 

 
Planfrågor kring Svartöstaden har diskuterats livligt sedan tidigt 60-tal fram till dess 
att detaljplanen fastställdes av Länsstyrelsen 1988. Byggnadsförbud har gällt i olika 
tidsperioder med början på 60-talet. I mitten av 70-talet då stålverk 80–planerna 
växte fram, ifrågasatte Länsstyrelsen realismen i att bevara Svartöstaden som 
bostadsområde på grund av de miljöstörningar som kunde förväntas i form av bl a 
stoft och buller. Därefter följde 5 år av nedlagt planläggningsarbete i avvaktan på 
stålverk 80 projektet. 
Efter att stålverk 80 –projektet lagts ned påbörjades arbetet med den nya 
detaljplanen, vilket innefattade förhandlingar med bl a SSAB och LKAB som ställde 
vissa krav för att tillstyrka planen. 

  
I den nu gällande detaljplanen a433 (1988) anges att målsättningen är att bevara 
Svartöstaden som bostadsområde. Målet är att befolkningen ska öka från 598 
personer (1988) till ca 800 personer. Detta ska ske genom förtätning av 
bostadsbebyggelsen samtidigt som vissa bostäder försvinner bl a på grund av 
närheten till SSAB. Enligt uppgifter från Riksbyggen har ca 80 nya lgh byggts på då 
kommunalägda tomter sedan detaljplanen fastställdes. Dessa har därefter sålts till 
olika bolag och även bostadsrättsföreningar har bildats. 
 
För området söder om Finnskärsgatan gäller detaljplanen a432 (1988) vilken 
framarbetades av SSAB. Denna benämns SSAB:s industriområde och anger att 
endast kontor ska finnas i området för Ässjan 3 och Götet 1. 
 

 
4.2  Fastigheterna – beskrivningar, alternativa åtgärder 
 
 Se pkt 6.2 – 6.5 nedan 
 
 

5  FASTIGHET HERTSÖN 11:1 

 
5.1  Historik – områdesbestämmelser mm 

 
Hertsön 11:1 är en stor fastighet på hertsölandet där byggnaderna (Länkebo) är 
placerade i skogen ca 300 m från annan bebyggelse. Byggnaderna uppfördes 1943 
av en fiskare med familj och har, oklart när, därefter inlösts av Luleå kommun. 
Områdesbestämmelserna (Pl 163) anger att marken ska användas som naturmark.  

 
 
5.2 Fastigheten – beskrivning, alternativa åtgärder 
 

Se punkt 6.1 nedan. 
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6 FASTIGHETERNA – BESKRIVNING, ALTERNATIVA ÅTGÄRDER  
 
6.1  1093 - Hertsön 11:1 (Länkebo) 
 

 

  
Boningshus (1943)  Uthus (1943) 
 

 
Baracker (okänd ålder) 
 

6.11  Allmänt 
Boningshuset och uthuset uppfördes 1943 av en fiskarfamilj. 
Byggnaderna har under senare år uthyrts till Länkarna för sommaraktiviteter. I 
skrivande stund är det outhyrt. Under vintern är endast det f.d boningshuset 
uppvärmt i viss mån. Byggnaderna står inte på egen avstyckad mark, utan tillhör 
fastigheten Hertsön 11:1 vilket stora delar av naturmarken (skogen) längst ut på 
Hertsölandet gör. Detaljplanen anger att marken ska användas till naturmark. 
 

6.12  Översiktlig beskrivning/statusbedömning 
 
 Boningshus 

- Har tillbyggts med entrédel som är i relativt gott skick. 
 - Fasader av träpanel, slamfärg. Ommålning bör utföras. 
 - Fönster, 1+1, kopplade bågar. Troligen original, med renoveringsbehov. 
 - Ytterväggar troligen ej tilläggsisolerade. 

- Taktäckning av pannplåt, fzv, okänd status. 
- Invändiga ytskikt i stora rummet och köket i relativt gott skick. 
- Öppen spis, okänd status. 

 - Värme via direktverkande el 
- Installationer invändigt och VA, okänd status. 

 
Uthus 
- Ouppvärmd byggnad med okänd inredning/användning. Risk för mögelsvamp. 

 - Utedass. 
 - Okänd status 
 

Baracker 
- Ouppvärmd byggnad med okänd inredning. Risk för mögelsvamp. 
- Har troligen använts för övernattning. 

  
 
 
 

294



     7 

 

6.13  Alternativ 0 - att fortsätta med akuta underhållsåtgärder 
 

Eftersom behov av dessa lokaler inte finns enligt Stadsbyggnadsförvaltningen, finns 
ej heller inga skäl till att fortsätta bekosta underhåll. 
Driftsnettot i medeltal de senaste 5 åren är negativt. Kostnad = 25 000:-/år 

 
6.14 Alternativ 1 – att riva 

 
Eftersom behov av dessa lokaler inte finns enligt Stadsbyggnadsförvaltningen bör de 
rivas. 

 
6.15 Alternativ 2 – att renovera 
 

Renoveringsalternativet är inte genomförbart eftersom områdesplanen anger annat 
ändamål för marken nämligen naturmark. Detta innebär att bygglov inte kommer att 
ges för åtgärder som förlänger byggnadernas livslängd. 

 
6.16  Alternativ 3 – att sälja 
 

Att sälja är inte ett alternativ enligt samma resonemang som under pkt 6.15 ovan 
samt att avstyckning av fastigheten ej kommer att godkännas. 
Eventuellt kan försäljning av endast byggnaden/byggnaderna för att avflyttas av den 
nya ägaren genomföras. 
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6.2  1101 – Svartöstaden 13:32 (Bolagsgatan 25) 
 

 

 
 
 
 

6.21  Allmänt 
 

Enbostadshuset uppfördes 1935 och garagebyggnaden uppfördes 1950. 
Detaljplanen anger att marken ska användas till park eller plantering. 
Förhyrs av Socialförvaltningen. 
 

6.22  Översiktlig beskrivning/statusbedömning 
 
 Okulär syn kunde endast göras utifrån gatan. 

Båda byggnaderna har i efterhand (troligen 70-tal) försetts med fasadplåt. Oklart om 
tilläggsisolering gjorts. Troligen byttes fönster till isolerrutor vid samma tidpunkt. 
 
Vid intervjuer med maskinist framkom att; 
- värme distribueras via värmekulvert i mark från Bolagsgatan 26 
- invändiga ytskikt och inredning troligen från 70-talet 
- installationer av varierande ålder 
- enligt Luleå kommuns VA-avdelning är VA-ledningarna i behov av omedelbart 

utbyte  
 
6.23  Alternativ 0 - att fortsätta med akuta underhållsåtgärder 
 

Det eftersatta underhållet kommer att innebära stigande kostnader för reparationer i 
framtiden. 
Driftsnettot i medeltal de senaste 5 åren är positivt. Intäkt = 4 000:-/år 

 
 
6.24 Alternativ 1 – att riva 
 

Rekommenderas att utföras ur ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv. 
 
 
6.25 Alternativ 2 – att renovera 
 

Renoveringsalternativet är inte genomförbart eftersom detaljplanen anger annat 
ändamål för marken, nämligen park eller plantering. Detta innebär att bygglov inte 
kommer att beviljas för åtgärder som förlänger byggnadernas livslängd. 

 
 
6.26  Alternativ 3 – att sälja 
 

Att sälja är inte ett alternativ enligt samma resonemang som under pkt 6.25 ovan. 
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6.3  1102 – Svartöstaden 13:28 (Bolagsgatan 26) 
 

 

 
 
 
 

6.31  Allmänt 
 

Flerbostadshuset med 6 lgh uppfördes 1965. 
Detaljplanen anger att marken ska användas till idrottsområde/park eller plantering. 
Alla lägenheter förhyrs av Socialförvaltningen. 
 

6.32  Översiktlig beskrivning/statusbedömning 
 
 Okulär syn i en lgh samt i källaren. 
 Skyddsrum som troligen är avlyst finns i källaren. 
  

- Stomme av betong/lättbetong 
 - Putsade fasader, mycket smutsiga med ett stort antal lagningar 
 - Fönster av trä, 2(isolerruta) +1 kopplade bågar, från -75 till -2010 
 - Taktäckning av plåt, okänd status 

- Invändiga ytskikt från -65 till ca -90, i relativt gott skick. 
- Köksinredning från -65 (troligen asbest i kakelfix), vissa bänkskivor bytta 
- Källargolv fuktiga med golvmattor, risk för limförtvålningar.  
- Källarväggar fuktskadade en bit upp från golv 
- Fjärrvärme med vattenburen värme (radiatorer). Vissa har läckt vatten och 
demonterats. Oklar funktion på termostater. 
- Avloppsledningar av varierande material, vissa gjutjärn med blytätningar. Plaströr av 
tidigt ursprung – risk för läckage. 
- Elanläggning från 1965, okänd status 
- Mekanisk frånluft, synliga kanaler, troligen utfört på 80-talet. 
- Källaren är inte brandtekniskt avskiljt mot trapphuset. 
 
Vid intervjuer med maskinist framkom att; 
- värme distribueras via värmekulvert i mark till Bolagsgatan 25 
- hyresgäst har klagat på mögel och fått nya ytskikt i vissa rum 
- enligt Luleå kommuns VA-avdelning är VA-ledningarna i behov av omedelbart 

utbyte 
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6.33  Alternativ 0 - att fortsätta med akuta underhållsåtgärder 

 
Fuktskadorna i källaren samt påbörjade läckage i värmesystemet samt risken för 
läckage i avloppsledningarna påvisar behovet av underhåll/reparationer. 
Det eftersatta underhållet kommer att innebära stigande kostnader för reparationer i 
nära framtid. 
Driftsnettot i medeltal de senaste 5 åren är negativt. Kostnad = 215 000:-/år 

 
 
6.34 Alternativ 1 – att riva 
 

Rekommenderas att utföras ur ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv. 
 
 
6.35 Alternativ 2 – att renovera 
 

Renoveringsalternativet är inte genomförbart eftersom detaljplanen anger annat 
ändamål för marken, nämligen idrottsområde/park eller plantering. Detta innebär att 
bygglov inte kommer att beviljas för åtgärder som förlänger byggnadens livslängd. 

 
 
6.36  Alternativ 3 – att sälja 
 

Att sälja är inte ett alternativ enligt samma resonemang som under pkt 6.35 ovan. 
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6.4  1133 – Svartöstaden 13:32 (Sandgatan 38) 
 

 

 
 
 
 

6.41  Allmänt 
 

Flerbostadshuset med 4 lgh uppfördes ursprungligen i Ängesbyn och flyttades till 
Svartöstaden 1910. Uthuset/garaget är troligen från samma tid. 
Detaljplanen anger att marken ska användas till park eller plantering. 
 
 

6.42  Översiktlig beskrivning/statusbedömning 
 
 Okulär syn i en lgh samt i källaren. 
 Gemensam duschkabin för alla lägenheter är placerad i tvättstugan i källaren.  
 Källaren samt trapphuset, förutom tvättstugan, är ouppvärmda och fuktiga. 
 
 - Stomme av timmer, okänd status 

- Fasadpanel av trä, stora skador och murkna brädor, risk för skador invändigt och på 
stommen. 
- Fönster av trä, 1+1 kopplade bågar samt vissa med lös inre båge, stora skador och 
murket trä. Stora otätheter. Risk för skador invändigt och på stommen. 
- Skivtäckning av plåt, rostig, risk för inläckage 
- Isbildning på takkanter p g a värmegenomgång, påverkar även takavvattning, risk 
för inläckage. 
- Beklädnader av träpanel i källare och trapphus, stor risk vid eventuell brand. 
- Brandavskiljning mot trapphus och källare endast i form av enkla trädörrar, stor risk 
vid eventuell brand. 
- Brandavskiljning mellan våningarna (bjälklagen) samt ut mot trapphus, troligen 
mycket bristfälligt.  
- Invändiga ytskikt av mattor, trägolv och målarfärg i varierande ålder och standard. 
- Köksinredning, platsbyggd, 1910-tal till 30-tal.  
- Fjärrvärme med vattenburen värme (stora äldre kamradiatorer), okänd status  
- Avloppsledningar av äldre gjutjärn med blytätningar, okänd status 
- Elanläggning av varierande ålder och status 
- Självdragsventilation via murstock, inga imkanaler eller spiskåpor. 
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6.43  Alternativ 0 - att fortsätta med akuta underhållsåtgärder 

 
Skadorna på fasaden och fönsterna samt tak och takavvattning innebär stora risker 
för att vattenläckage redan nu sker till stomme och bjälklag. Konsekvenserna kan 
vara bristande hållfasthet, kalldrag samt mikrobiella skador i form av mögel, bakterier 
etc. 
Det bristfälliga brandskyddet (gentemot dagens krav) kommer troligtvis att behöva 
åtgärdas om byggnaden står kvar. Räddningstjänsten bör tillkallas för 
yttrande/brandsyn om så blir fallet. 
Det eftersatta underhållet innebär stora kostnader för reparationer i nutid. 
 
Driftsnettot i medeltal de senaste 5 åren är negativt. Kostnad = 107 000:-/år 
 

 
6.44 Alternativ 1 – att riva 
 

Rekommenderas att utföras ur ett kort- och långsiktigt ekonomiskt perspektiv. 
 
 
6.45 Alternativ 2 – att renovera 
 

Renoveringsalternativet är inte genomförbart eftersom detaljplanen anger annat 
ändamål för marken, nämligen idrottsområde/park eller plantering. Detta innebär att 
bygglov inte kommer att beviljas för åtgärder som förlänger byggnadernas livslängd. 

 
 
6.46  Alternativ 3 – att sälja 
 

Att sälja är inte ett alternativ enligt samma resonemang som under pkt 6.45 ovan. 
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6.5  1476 – Götet 1 (Sandgatan 6), 1478 – Ässjan 3 (Sandgatan 5 och 7) 
 

 

 
 
 
 

6.51  Allmänt 

 
De tre flerbostadshusen med 4 lgh per hus uppfördes 1945. Ursprungligen var de 4 st 
men ett brann och revs 2008. 
Detaljplanen hör till SSAB:S industriområde och anger att marken ska användas till 
kontor. 
 
 

6.52  Översiktlig beskrivning/statusbedömning 
 
 Okulär syn i en lgh samt i källaren (Sandgatan 6). 
 Gemensam tvättstuga för alla tre hus finns i källaren på Sandgatan 6. 
  

- Plankhus med stomme av spontad plank och sågspånsfyllning  i ytterväggar och 
träbjälklag. Betongbjälklag ovan källare, okänd status 
- Inläckage av vatten via källarfönster och genomföringar i källaryttervägg. 
- Ribbpanel av trä, mycket nedsmutsade, ej målade på mycket länge 
- Fönster av trä, 1+1 kopplade bågar, stora skador och murket trä. Stora otätheter. 
Risk för skador invändigt och på stommen. 
- Taktäckning av profilerad plåt, troligen 70-tal, rostigt 
- Brandavskiljning mot trapphus och källare endast i form av ej brandklassade 
trädörrar, risk vid eventuell brand. 
- Brandavskiljning mellan våningarna (bjälklagen) samt ut mot trapphus, troligen 
mycket bristfälligt.  
- Invändiga ytskikt av mattor, tapeter och målarfärg i varierande ålder och standard. 
- Köksinredning, varierande ålder men mestadels 1970-tal.  
- Fjärrvärme med vattenburen värme (stora äldre kamradiatorer), okänd status  
- Avloppsledningar av äldre gjutjärn med blytätningar, synliga rostskador i källaren 
- Elanläggning, mestadels från 1970-talet. 
- Självdragsventilation 
- Kolfilterfläktar i kök 
- enligt Luleå kommuns VA-avdelning är VA-ledningarna i behov av omedelbart 

 utbyte 
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6.53  Alternativ 0 - att fortsätta med akuta underhållsåtgärder 
Skadorna på fönsterna samt det rostiga taket kan innebära risk för att inläckage sker 
till stomme och bjälklag. Konsekvenserna kan bli kalldrag samt mikrobiella skador i 
form av mögel, bakterier etc. 
Det bristfälliga brandskyddet (gentemot dagens krav) kan eventuellt behöva åtgärdas 
om byggnaden står kvar. Räddningstjänsten bör tillkallas för yttrande/brandsyn om så 
blir fallet. 
Det eftersatta underhållet innebär stigande kostnader för reparationer i relativt nära 
framtid. 
 
Driftsnettot i medeltal de senaste 5 åren är negativt. Kostnad = 134 000:-/år 

 
 
6.54 Alternativ 1 – att riva 

Rekommenderas att utföras ur ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv. 
 
 
6.55 Alternativ 2 – att renovera 

Renoveringsalternativet är inte genomförbart eftersom detaljplanen anger annat 
ändamål för marken, nämligen kontor. Detta innebär att bygglov inte kommer att 
beviljas för åtgärder som förlänger byggnadernas livslängd. 

 
 
6.56  Alternativ 3 – att sälja 

Att sälja är inte ett alternativ enligt samma resonemang som under pkt 6.55 ovan. 
 

 
 
 
 
 
Luleå 2015-02-27 Roger Lundgren 
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Inledning 

Bakgrund 

I slutet av 1980-talet utarbetades en detaljplan för området Svartöstaden i Luleå. Nya områden 
som markerades för park- och kontorsändamål ledde till att bostadshus på dessa platser löstes 
in av Luleå kommun. Dessa fastigheter har sedan dess fungerat som regleringsfastigheter för 
kommunala verksamheters behov av bostadslägenheter. Under de år sedan planen fastställdes 
i slutet av 1980-talet har Luleå kommun endast bedrivit ett fastighetsunderhåll av s.k. 
felavhjälpande karaktär. Som en följd av detta är de aktuella husen idag i stort behov av 
underhåll och utan större renoveringar kan de komma att behöva rivas eller på annat sätt 
avvecklas som bostadshus. Då Svartöstaden är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården 
och därför är skyddsvärt ur ett nationellt perspektiv är det mycket viktigt att alla förändringar 
som kan komma att påverka riksintresset utreds noga. 
 
På uppdrag av ABM Arkitekter och Luleå Kommun har Tyréns AB genomfört en 
kulturmiljöinventering av sex fastigheter i Svartöstaden. 

 

Omfattning 

Kulturmiljöinveteringen omfattar sex fastigheter inom stadsdelen Svartöstaden i Luleå. 

Svartöstaden 13:32 Bolagsgatan 25 1935  

Svartöstaden 13:28 Bolagsgatan 26 1965  

Svartöstaden 13:32 Sandg. 38 (f.d. Städet 1) 1899  

Götet 1,  Sandgatan 6  1945  

Ässjan 3,  Sandgatan 5  1945  

Ässjan 3,  Sandgatan 7  1945  

Underlag 

Gällande detaljplan med underlag:  

- Stadsarkitektkontorets beslutsunderlag till byggnadsnämnden  

- Svenskt Ståls synpunkter till Länsstyrelsen att inte fastställa planförslaget för 
Svartöstaden 

- Regeringsbeslut 

- Länsstyrelsens fastställelsebeslut  

- Byggnadsteknisk utredning 

Samråd om utredning Svartöstaden från Länsstyren och från Norrbottens museum 
2015-05-11 

Wiklund, Jan, Svartöstaden – en kåkstad, Kortfattad historik, 1982 

Wiklund ,Jan, Svartöstaden, Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, katalog, 1982 

Andersson, Jan, Svartöstaden – Ett annorlunda bostadsområde, Luleå tekniska univeristet, 
2007 

Norrbottens kulturmiljöprogram, Länsstyrelsen Norrbotten, 2010 
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Karta över Svartöstadens riksintresse för kulturmiljövården. Samtliga inventerade fastigheter ligger inom riksintresset.  

Källa Luleå kommun 
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Förutsättningar 

Riksintresse enligt Miljöbalken 

Svartöstaden är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården enligt Miljöbalken (MB). 

Motivering för riksintresset: 

”Kåkstad, byggd av inflyttade arbetare utanför stadsgränsen när Luleå 
industrialiserades. Vid bostadsbristen efter Luleås stads brand 1887 inköptes 
privata skogsskiften som inrutades i tomter och gator för exploatering. Området 
inkorporerades med Luleå stad 1933. Svartöstaden är en av de få bevarade 
arbetarstadsdelarna i landet” 

Uttryck för riksintresset: 

”Det kulturhistoriska värdefulla byggnadsbeståndet med skolan och folkets hus. 
Den sociala skiktnigen som speglas i byggnadsbeståndet när tjänstebostäder 
för tjänstemän uppfördes från LKAB och dåvarande NJA.” 

Kulturmiljöprogram för Norrbottens, Länstyrelsen Norrbotten 

Svartöstaden är utpekad som en värdefull del av det som i Kulturmiljöprogram för Norrbotten 
symboliserar 1900-talets storskaliga industriella verksamhet i länet.  

Motiv till urval: 

”Svartöstaden är ett av landets få bevarade exempel på en 
kåkstadsbebyggelse där både arbetarbebyggelsen och offentliga lokaler, 
bebyggelsens placering på tomterna och rutnätsplanen finns bevarad. Detta 
ger området ett högt kulturhistoriskt värde.” 

Områdesrekommendationer, Luleå kommun 

I det kommunala dokumentet Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden, 
Områdesrekommendationer, Luleå kommun, är Svartöstaden markerat som värdefull 
kulturmiljö. I dokumentet fastslås att: 

”Svartöstaden har stora bevarandevärden som kulturmiljö och byggande på 
befintliga byggrätter ska anpassas till detta. Befintliga trottoarer ska bevaras.” 

  

307



 

 

 
Uppdrag: 264551,  Svartöstaden Luleå - Kulturmiljöinventering 2015-09-30 

Beställare: ABM Arkitektkontor AB Förhandskopia 
 
O:\STH\264551\BK\_Text\Förhandskopia_Kulturmiljöinventering_fastigheter_svartöstaden_20150930.docx 

6(12) 

Detaljplan 

För ärendet aktuella fastigheterna Svartöstaden 13:32, Svartöstaden 13:28 och Svartöstaden 
13:32 är gällande detaljplan a433 (Laga kraft 1988). I denna plan anges att målsättningen är att 
bevara Svartöstaden som bostadsområde. Samtliga byggnader inom planområdet förutom de 
för detta ärendet aktuella fastigheter har markerats med beteckning q, de flesta har dessutom 
markerats som kulturhistoriskt värdefull byggnad. Målet med planen är att befolkningen skulle 
öka från 598 personer (1988) till ca 800 personer. Detta ska ske genom förtätning av 
bostadsbebyggelsen samtidigt som vissa bostäder försvinner bl.a. på grund av närheten till 
SSAB.  

För ärendet aktuella fastigheterna Ässjan 3 och Götet 1, som ligger söder om Finnskärsgatan 
gäller detaljplanen a432 (1988) vilken framarbetades av SSAB. Denna benämns SSAB:s 
industriområde och anger att endast kontor ska finnas i området för Ässjan 3 och Götet 1.  

  

Gälande detaljplanekarta för tre av de sex byggnaderna. Byggnadernas läge här markerat med röd prick.               Källa:Luleå kommun 
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Svartöstaden 

I samband med Malmbanans utbyggnad under slutet av 1800-talet kom Luleå, tidigare en liten 
stad främst inriktad på handel och jordbruk, snabbt att förvandlas till en sjudande industristad. 
Den då nya malmutskeppningshamnen på Svartön i nära anslutning till staden kom att kräva 
mängder av ny arbetskraft och från 1880 till 1900 tredubblades befolkningen i området. 
Bostadsbristen var enorm och med en stadsbrand under 1887 kom situationen att bli närmast 
katastrofal. Spekulationen i bostäder och mark var under denna period helt ohämmad och Luleå 
stad expanderade kraftigt, även utanför staden började nya oreglerade bostadsområden växa 
fram. Ett av dessa områden, Svartöstaden, som tidigare varit jordbrukslandskap kom att 
etableras redan under 1880-talet av en man vid namn Robert Asplund. Asplund hade förstått att 
det skulle gå att göra pengar på billig tomtmark för den växande arbetarbefolkningen och såg till 
att köpa in skogsskiften i nära anslutning till malmbolagets mark på Svartön. Efter att han låtit 
en lantmätare ruta in marken i kvarter, tomter och gator startade försäljningen. De första husen 
påbörjades hösten 1894 och redan året därpå var 27 tomter bebyggda. År 1900 var 175 tomter 
bebyggda och Svartöstaden hade då ca 2000 innevånare. Husen byggdes oftast på ledig tid av 
arbetarna själva och var därför också enligt uppgift enkla, omålade och kalla. Under de 
kommande åren förbättrades dock husen med såväl isolering som färg.  

År 1904 kom Svartöstaden att bli municipalsamhälle (från landskommun avskild tätare befolkad 
ort där vissa stadsstadgor gäller) vars främsta syfte var att sätta upp regler som främjade 
befolkningen samt att ordna med brandväsende, vatten-, el- och avloppsförsörjning.  

Det var under det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet inte alltid lätta förhållanden för de 
boende i Svartöstaden. Lungsot och andra sjukdomar härjade vilt och tog många liv, samtidigt 
som arbetslösheten i perioder var mycket stor och ledde till nöd bland befolkningen.  

Karta över Svartöstaden. Svarta prickar symboliserar byggnader uppförda innan 1930. 

Källa: Svartöstaden – en kåkstad 
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Nedläggningen av malmförädlingsverket 1903 som stod för en stor del av arbetstillfällena i 
området drabbade Svartöstaden hårt och i ett slag halverades invånarantalet. 

Med ett uppsving i malmexporten i och med första världskriget kom Svartöstaden efter en 
period av dåligt rykte återigen på fötter och under 1920-talet förbättras bostadsförhållandena 
sakta men säkert. 

1933 inkorporeras Svartöstaden med Luleå kommun och blir därmed en rättmätig stadsdel i 
Luleå. Detta innebar ytterligare stabilisering av både boendeförhållanden och 
samhällsfunktioner. Det är också under denna period som det nya järnverket börjar byggas 
vilket leder till många nya jobb och att ett stort antal mindre flerbostadshus uppförs. Men så 
snart det nya järnverket står klart börjar också planer på att riva hela stadsdelen till fördel för 
framtida industriexploateringar. Som en följd av dessa planer börjar Svartöstaden nu visa 
tecken på ett visst förfall.  

Under 1960-talet fortsätter området att betraktas som ett framtida rivningsobjekt till fördel för 
industrin. Det genomförs som en följd av 1960-talets stärkta miljölagstiftning nu också en rad 
olika utredningar gällande industrins miljöpåverkan på boendemiljön. Detta fortsätter under 
1970-talet och byggförbud införs som följd av miljöfrågan. Frågan om ett bevarande av 
Svartöstaden som en unik kåkstadsmiljö höjs nu också och en kulturhistorisk inventering av 
bebyggelsen genomförs. Planerna på industriell exploatering ökas avsevärt i och med att 
regeringen beslutar om att ett nytt stålverk ska byggas. Dessa planer avblåses dock efter en 
tids utredningar. 

1988 fastslås en detaljplan för området och de flesta byggnader inom rutnätsplanen beläggs 
med kulturhistoriska skyddsbestämmelser. Några av Svartöstadens byggnader hamnar dock på 
mark planlagd för andra ändamål än bostäder och vissa hamnar till och med i intilliggande 
planer för industri- och kontorsändamål. 

Flygbild från sent 1900-tal föreställande Svartöstaden Folketshus i förgrunden.  Källa:Norrbottens länsmuseums arkiv 
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Objektsbeskrivning 

Svartöstaden 13:32, Bolagsgatan 25  

Enbostadshus uppfört 1935 med garagebyggnad uppförd 1950. Byggnaden, med regelstomme, 
är sedan 1930-talet kraftigt ombyggd genom att ursprungliga dörrar och fönster har bytts ut 
samt att fasaderna tilläggsisolerats och fått nytt fasadmaterial i form av trapetskorrugerad plåt. 
Denna byggnad tillkom i en expansiv och uppåtgående period i Svartöstadens historia men har 
till följd av sentida förändringar förlorat mycket av det som kan berätta om denna tids 
bebyggelse och förhållanden. Gällande detaljplan anger att marken ska användas till park eller 
plantering.  

Kulturhistoriskt värde 

Det kulturhistoriska värdet för denna byggnad bedöms som litet och en rivning av denna 
byggnad skulle endast utgöra mycket små negativa konsekvenser för Svartöstadens samlade 
kulturvärde. En rivning skulle inte påverka uttrycket för riksintresset. 

Svartöstaden 13:28, Bolagsgatan 26  

Flerbostadshus med sex lgh uppfört 1965. Byggnaden uppförd med en stomme av 
betong/lättbetong har putsade fasader och är mycket typisk för 1960-talets mindre 
flerbostadshus och behåller trots ett mycket eftersatt underhåll samt att ursprungliga fönster 
bytts, sin ursprungliga karaktär. Byggnaden tillkom i en period på 1960-talet som nationellt 
präglas av bostadsbyggande. Det är också under denna tid Svartöstadens vara eller icke vara 
starkt hotas av planer om fortsatta industrietableringar. Gällande detaljplan anger att marken 
ska användas till park eller plantering.  

Kulturhistoriskt värde 

Som en representant för en av de sista byggnaderna som uppfördes precis innan byggstoppen 
och de stora rivningsplanerna på 1970-talet bedöms byggnaden ha en viss relevans för 
förståelsen av Svartöstadens senare utbyggnadsfas. Byggnaden bedöms därför ha ett måttligt 
kulturhistoriskt värde. Tyréns bedömning är att en rivning av denna byggnad inte skulle riskera 
uttrycket för riksintresset. 

Svartöstaden 13:32, Bolagsgatan 25 
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Svartöstaden 13:32, Sandg. 38 (f.d. Städet 1) 

Flerbostadshus med fyra lgh ursprungligen, enligt vissa uppgifter uppfört i Ängesbyn 25 km norr 
om Luleå och flyttat till Svartöstaden någon gång kring sekelskiftet eller strax därefter. I den 
katalog över kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Svartöstaden författad av Jan wiklund 1982 
nämns dock inte någon flytt utan här beskrivs byggnaden som uppförd på plats i Svartöstaden 
1899. Uthuset på gården är sannolikt uppförd under samma tid, kring 1900.  

Byggnaden med stomme i timmer är trots ett kraftigt eftersatt underhåll relativt väl bevarad med 
en hög grad av ursprungliga och äldre byggnadsdelar intakta. Den har behållit sin ursprungliga 
karaktär mycket väl sedan 1900-talets början, med liggande fasadpanel samt ett mycket säreget 
och detaljrikt trapphus mot gården. Uthuset i samma stil som huvudbyggnaden bidrar väsentligt 
till helheten men är även den mycket eftersatt gällande underhåll. Hur gammal den 
underliggande timmerstommen är går inte att svara på utan vidare undersökning. Huset tillkom i 
en fas då Svartöstadens utveckling gick från regelrätt kåkstad under slutet av 1800-talet mot en 
viss styrning i form av municipalsamhällets stadgar. Om än perioden kantades av svåra 
förhållanden med sjukdomar och hög arbetslöshet byggdes en hel del, inte minst uppförs det 
nära intilliggande nykterhetsföreningshuset som senare också blir Folkets hus, idag kallat 
Blackis. Detaljplanen anger att marken ska användas till park eller plantering. 

Kulturhistoriskt värde 

Det eftersatta underhållet till trots kan fastigheten tvärtemot många andra byggnader i 
Svartöstaden sägas vara mycket väl bevarad. Detta främst på grund av att mycket stora delar 
av byggnaden fått behålla ursprungliga och äldre byggnadsdelar, som fasadpanel, fönster, kök, 
och ytskikt. Byggnaden representerar en del av Svartöstadens tidiga historia under 
kåkstadsbebyggelsens och municipalsamhällets tid och bedöms inneha stora 
byggnadshistoriska, arkitekturhistoriska, socialhistoriska och samhällshistoriska värden. En 
rivning av fastigheten skulle innebära stora negativa konsekvenser på Svartöstadens samlade 
kulturvärden och bedöms dessutom riskera stora negativa konsekvenser som kan leda till 
påtaglig skada på riksintresset. En planändring för att återigen tillåta bostadsbebyggelse samt 
en omfattande men varsam restaurering av byggnaderna bör utföras.  

Svartöstaden 13:32, Sandgatan 38. 
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Götet 1, Sandgatan 6 och Ässjan 3, Sandgatan 5-7  

Tre flerbostadshus med fyra lgh per hus uppförda 1945. Husen utgjorde ursprungligen en grupp 
av fyra men ett brandhärjades och revs därför 2008. Byggnaderna är uppförda med 
plankstomme, träbjälklag och betongbjälklag över källarplan. Intrycket är att byggnaderna 
behållit sin ursprungliga karaktär förhållandevis bra, dock har en del mindre förändringar i form 
av att ytskikt och fasta inredningar genomförts under 1970- och 1980-tal. Byggnaderna lider av 
ett kraftigt eftersatt underhåll och är idag i stort behov av renovering. Byggnadstypen är mycket 
vanlig för tiden kring 1945 och uppfördes som arbetarbostäder i en för Svartöstaden viktig 
utbyggnadsperiod i samband med färdigställandet av det då nya järnverket. I närområdet, längs 
Sandgatan, Börstskärsgatan och Laxgatan finns ett stort antal liknande byggnader som 
uppfördes under samma period. Många av dessa har dock genomgått stora förändringar så 
som tilläggsisolerade plåtfasader, fönsterbyten och andra större ombyggnationer. Byggnaderna 
är placerade i Svartöstadens sydligaste del och kan sägas ligga något utanför den tydliga 
rutnätsplanen som symboliserar den i övrigt väl sammanhållna stadsdelen. Det är sannolikt 
därför dessa tre (tidigare fyra) byggnaderna inte finns med i samma detaljplan som 
Svartöstadens övriga byggnader, utan i stället enligt gällande detaljplan tillhör SSAB:S 
industriområde. I denna plan anges att marken ska användas till kontor. 

Kulturhistoriskt värde 

Trots ett eftersatt underhåll och vissa sentida förändringar bedöms byggnaderna inom 
fastigheterna Götet 1 och Ässjan 3 ha behållit sin karaktär förhållandevis väl. Slitet, men med 
stora delar av sina ursprungliga byggnadsdelar, så som fönster, dörrar, skärmtak och balkonger 
intakta. I kontrast till de omkringliggande byggnaderna av samma typ som i hög grad förändrats 
och till viss del förvanskats kan de aktuella byggnaderna på ett tydligare sätt sägas kunna 
representera den tidens byggande såväl som dess boendeförhållanden. Mot bakgrund av detta 
bedöms byggnaderna inneha byggnadshistoriska, socialhistoriska och samhällshistoriska 
värden. En rivning av dessa byggnader bedöms inte påverka uttrycket för riksintresset 
  

Ässjan 3, Sandgatan 5 och 7 i förgrunden- Götet 1, Sandgatan 6 mellan de andra byggnaderna i bakgrunden. 
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Sammanvägd bedömning 

De sex byggnaderna som ingår i denna inventering kan sägas representera tre olika perioder i 
Svartöstadens historia, Kåkstad/Municipalsamhälle 1880-1920, Införlivning Luleå 
stad/Järnverksutbyggnaden 1930-1950 och till sist Rekordår/Rivningsplaner 1960-1980. 
Samtliga av dessa utbyggnadsperioder är viktiga för förståelsen kring hur Svartöstaden 
utvecklats som område fram till idag. Rivning av byggnader som tydligt representerar denna 
utveckling skulle således riskera att försvaga denna förståelse och därmed också områdets 
samlade kulturhistoriska värden. 

Som en följd av kraftigt eftersatt underhåll är vissa av de aktuella byggnaderna idag i väldigt 
dåligt skick. Detta skulle ur vissa hänseenden endast kunna tyckas väga för en rivning. Ur ett 
kulturhistoriskt perspektiv finns dock anledning att tro att det eftersatta underhållet i detta fall 
inte endast varit till nackdel för det byggnadernas kulturhistoriska värde. Husen har visserligen i 
vissa fall tagit stor skada men de har sannolikt som en följ av detta i högre utsträckning än 
övriga byggnader i området också behållit ursprungliga och äldre system, material, 
byggnadsdetaljer och ytskikt som i annat fall med stor sannolikhet skulle bytts ut eller rivits. För 
vissa av byggnaderna, och då främst kanske Svartöstaden 13:32, Götet 1 och Ässjan 3, har 
således denna period från detaljplanernas godkännande på 1980-talet och fram till idag både 
varit positiva och negativa ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Att restaurera dessa byggnader kan 
inte endast ses som en omöjlig uppgift utan bör istället uppfattas som en möjlighet att stärka 
förståelsen kring området historiska framväxt och levnadsförhållanden.  

Byggnaderna ingår som en tydlig del i den historia kring hur området utvecklats från 1800-talets 
kåkstadsbebyggelse, det tidiga 1900-talets municipalsamhälle vidare genom införlivningen i 
Luleå stad, den stora industriella utbyggnaden i närområdet och till slut det senaste fyrtio årens 
förändrade syn på stadsdelen från att ha varit något nedgånget och fult som borde rivas till 
något som är värt att bevara.  

Tyréns samlade bedömning är därför att en rivning av dessa byggnader skulle påverka 
områdets kulturvärden negativt samt ge en direkt negativ påverkan och risk för påtaglig skada 
på riksintresset. 

Dagens syn på kulturvärden kontra synen på kulturvärden som var gällande kring tiden då 
områdets detaljplaner fastslogs samt det faktum att byggnaderna idag finns inom ett område 
utpekat som riksintresse för kulturmiljövården innebär att det är väldigt viktigt att man att i stället 
för att riva byggnaderna nogsamt överväger möjligheten till planändringar och upprustning till 
byggnadernas och områdets fördel.  

 

 

Stockholm 2015-09-30 

 

 

Jonas Sundwall 

Byggnadsantikvarie 

TYRÉNS AB 
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2015/1766-00

Peter Kieri

Finansiering av översyn av Luleå kommunkoncerns 
administrativa stödprocesser och kundtjänster
Ärendenr 2015/1766-00

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anvisa 350 000 kronor ur kommunstyrelsens 
anslag för oförutsedda utgifter. 
Syftet är att finansiera en översyn som innehåller förslag till förändringar av 
Luleå kommunkoncerns administrativa stödprocesser och kundtjänster för att 
öka kvaliteten och effektiviteten, höja servicenivån samt sänka kostnader.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens planeringsförutsättningar för åren 2016 – 2018 sammanfattas i 
fyra perspektiv: samhällsperspektivet, serviceperspektivet, 
medarbetarperspektivet och ekonomiperspektivet. Dessa fyra perspektiv är 
styrande för kommunens planering. Planeringsförutsättningarna fastställdes 
av kommunfullmäktige den 11 maj 2015.

När det gäller ekonomiperspektivet sägs att Luleå kommun ska ”bedriva 
verksamheten inom tilldelad budget och använda tillgängliga resurser 
effektivt.” Vidare sägs att ”systematiska kostnads- och verksamhetsanalyser 
med jämförbara kommuner måste i större utsträckning leda till lägre 
kostnader till minst samma nytta. Möjligheter till en effektivare 
resursanvändning av personal och lokaler bör analyseras”.

Ett flertal förvaltningar har uttryckt önskemål om att utreda en samlad 
funktion för de administrativa stödprocesserna i syfte att öka kvaliteten och 
redundansen samt minska kostnaderna för dessa verksamheter. Även de 
kommunala bolagen har lyft detta.

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att en översyn görs för att 
- kartlägga Luleå kommunkoncerns nuvarande organisation och arbete 

inom områdena administration och kundtjänst
- föreslå en lösning (organisation, processer, arbetssätt, kompetenser) för 

högsta möjliga effektivitet och kvalitet i kommunkoncernens 
administrativa stödprocesser och kundtjänst.

För att finansiera översynen anvisas 350 000 kronor ur kommunstyrelsens 
anslag för oförutsedda utgifter. Luleå kommun företag AB medfinansierar 
översynen. 
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2015/1766-00

Peter Kieri

Översynen, inklusive förslag till förändringar, ska redovisas till 
kommunstyrelsens arbetsutskott september 2016.

Peter Kieri
Btr kommundirektör

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
Samtliga förvaltningar
Samtliga Bolag
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2016/470-1.4.1.1

Peter Kieri

Lulebo ABs rätt att bilda dotterdotter bolag
Ärendenr 2016/470-1.4.1.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Lulebo AB bildar 

helägda dotterdotterbolag. Syftet med bolagsbildningarna är att 
verkställa fastighetsförsäljningarna.

2. Lulebo AB får rätt att verkställa fullmäktiges beslut utan att beslutet 
vunnit laga kraft.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-04 § 66 godkänna att Lulebo AB får 
köpa ytterligare 6 lagerbolag i syfte att genomföra etapp 2 (ca 1400 lägenheter) 
gällande försäljningar av fastigheter. Sedan tidigare finns beslut om 7 
lagerbolag varav ett nyttjats i samband med försäljning av fastigheter till 
Rikshem AB.

Lulebo AB har för avsikt att verkställa försäljningarna av fastigheter via 
dotterbolag och dotterdotterbolag. Fastighetsbolaget Brändöskär AB och 
fastighetsbolaget Gråsjälören AB är helägda dotterbolag till Lulebo AB. Dessa 
dotterbolag bedriver ingen egen verksamhet. 

Dotterbolagen ska i sin tur äga dotterdotterbolag dit fastigheterna som ska 
säljas paketeras för att sedan säljas till köpare. Dotterbolagen kommer att 
kvarstå som dotterbolag till Lulebo AB. 

Lulebos styrelse har 2016-02-28 beslutat att köpa 6 nya lagerbolag (blivande 
dotterdotterbolag) för att kunna verkställa försäljningarna. Bolagens 
respektive firma är fastighetsbolaget Båtön AB, fastighetsbolaget Estersön AB, 
fastighetsbolaget Fjuksön AB, fastighetsbolaget Degerön AB, fastighetsbolaget 
Bastaskär AB och fastighetbolaget Mannön AB. 

Lulebo AB önskar att det klargörs från Lulebos ägare om styrelsen för Lulebo 
har beslutanderätt att bilda dotterbolag och dotterdotterbolag. Luleå 
kommunföretag AB:s styrelse har 2016-04-12  beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige godkänna att Lulebo AB bildar helägda dotterbolag och 
dotterdotterbolag i syfte att genomföra fastighetsförsäljningarna. 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att kommunfullmäktige ska ta 
beslut när dotterbolag och dotterdotterbolag bildas. Syftet med 
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Peter Kieri

bolagsbildningarna är att verkställa fastighetsförsäljningarna. Fullmäktige har 
sedan tidigare godkänt förvärv av dotterbolag.

Mot bakgrund av detta föreslår kommunledningsförvaltningen att 
kommunfullmäktige beslutar godkänna att Lulebo AB bildar helägda 
dotterdotterbolag. Lulebo AB får rätt att verkställa fullmäktiges beslut utan att 
beslutet vunnit laga kraft. 
 

Beslutsunderlag
Protokoll Lulebo AB, 2016-02-28
Protokoll Luleå Kommunföretag AB, 2016-04-12

Peter Kieri
Förvaltningschef kommunledningsförvaltningen

Beslutet skickas till
Luleå Kommunföretag AB, Lulebo AB
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